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Paskiro Nr. kaina 30 et.

f SKAUTŲ AIDAS 1 

LIETUVOS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ LAIKRAŠTIS
| ■ t • i g t a ■ 1923 m. kovo mėn. 15 d Šiauliuose.

Oficialus Lietuvos Skautų Sąjungos organas
Redaktorius vyr. sktn. Antanai Saulaitia.

Leidėjas Lietuvos Skautų Sqjunga.
Redakcijos ir administracijos adresas : Kaunas, 

Nepriklausomybės aikštė 4. Tol. 2 65 34.
Administracija dirba darbo dienomis nuo 6 iki 14,30 vai.

Prenumeratos kaina metams* Lietuvoje: jaunesniesiems skautams-ėms— 2,75 Lt; 
skautams-ėms — 4 Lt; neskautams - 5 Lt. Užsienyje (išskyrus Latviją ir 
Estiją, kur taikomas vidaus tarifas) : dvigubai. • Skelbimų kaina pagal susitarimą. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos — 5 Lt, padėkos — 3 Lt; 
spausdinamos ten, kur redakcijai patogiau. • Rankraščius, piešinius, nuotraukas 
siųsti redakcijos vardu. Rankraščiai trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra; 
nesunaudoti nesaugomi; grąžinami, jei atsiunčiama tam reikalui pašto ženklų.
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LSS TARYBOS PIRMUOS 1940.1.17 RAŠTAS NR. 10 TUN- 
TININKĖMS — VIETININKĖMS IR TUNTININKAMS — 

VIETININKAMS.
Praėjusių metų pabaigoje mūsų tauta nudžiugo nepapras

tu džiaugsmu, nes Lietuvai grįžo senoji sostinė Vilnius ir jo 
žemės. Tas džiaugsmas yra ypatingai stiprus po skausmų, ku
riuos visai lietuvių tautai prisiėjo išgyventi tų pačių praėjusių 
metų pavasarį, netekus brangaus ir artimo pajūrio žemių. Mū
sų tautos, ypač jos jaunuomenės, svajonė Vilniaus kraštas — 
jau realybė. Todėl, jei anksčiau mūsų organizacijos vadų už
davinys buvo įdiegti į auklėjamosios jaunuomenės širdis ir pro
tus Vilniaus ir jo žemių idėją, tai šiandien mūsų organizacijos 
laukia nauji uždaviniai: reikia organizuoti ir skatinti jaunuo
menę grįžusią sostinę ir jos žemes pažinti, suartėti su jų žmo
nėmis, ypač jaunuomene, užmegsti ryšius ir visokiais būdais 
bei priemonėmis nuolatos juos ugdyti ir plėsti. Ne paslaptis, 
kad didelė dalis ilgus metus vergovėje buvusio krašto žmonių 
yra užmiršę savo tėvų kalbą, papročius, nebežino lietuvių tau
tos siekimų, nepažįsta arba tik labai iškreiptai ir tendencingai 
tepažįsta mūsų praeitį ir dabartį. Visa tai mus skiria ir todėl 
visa tai kuo greičiausiai turi išnykti. Tačiau savaime tokie da
lykai neįvyksta. Reikia veikti, dirbti, dirbti. Šio darbo turi 
imtis ir jaunuomenė: jaunuomenė turi pradėti nuo jaunuo
menės.

Visa tai turėdama mintyje, Lietuvos skautų sąjungos va
dovybė mano, kad bus labai kilnu ir valstybiška, jei neatidė
liodami ir visa savo jauna energija šį darbą pradės dirbti skau
tai. Tam tikslui visas’atgautų žemių plotas paskirstomas skau
tų ir skaučių tuntams bei vietininkijoms valsčiais.

Kas gi pirmiausia reikėtų veikti? Be abejonės, tuntai, 
vietininkijos pirmiausia turėti) susidaryti ir šio darbo planą: 
kas, kaip ir kada bus daroma. Pirmiausia, atrodo, teks už
megsti korespondencinius ryšius su paskirtųjų valsčių mokyk
lomis — jų mokytojais ir mokiniais.

Toliau, patsai darbas galima skirti į žiemos ir vasaros 
meto darbus. Žiemos metu galima organizuoti plačią asmeninę 
ir kolektyvinę korespondenciją, siuntinėti lietuviškų knygų ir 
žurnalų, užprenumeruoti skautiškų ir kitų jaunuomenės laik
raščių, įvairiomis progomis pasiųsti dovanėlių ir p. O jau va
saros metu savuose valsčiuose būtinai tektų suorganizuoti ke
lionių, iškylų ir stovyklų. Keliaują laužai turėtų būti tie lie
tuvybės židiniai, iŠ kurių pasklistų lietuviška mintis ir jausmas 
po visą grįžusią žemę. Į iškylavimą ir stovyklavimą įtraukti 
ir vietos jaunuomenę, kad ji neliktų tik mūsų skautų gyvenimo 
stebėtoja, bet kad gautų drauge išgyventi tuos pačius jaus
mus ir patyrimus bendrame žaidime ir bendrame darbe.

Tad, pradėkime šį darbą nedelsdami. Kas kurio tunto 
ar vietininkijos bus suplanuota padaryti ir kas vėliau bus da
roma, prašome nuolatos pranešinėti brolijos ir seserijos vyriau
sioms vadi joms.

J. Alekna, 
Tarybos Pirmininkas.

K. Žilinskienė, Pulk. J. Barauskas,
Seserijos Vadė. Brolijos Vadas.

VILNIAUS ŽEMIŲ PASKIRSTYMAS SKAUTŲ-ČIŲ 
TUNTAMS IR VIETININKIJOMS.

1. Alytaus apskr. skautams-ėms — Varėnos II valsčius, Val
kininkų apskr.,

2. Biržų apskr. skautams-ėms — Švenčionėlių valsčius, Šven
čionėlių apskr.,

3. Joniškio vietininkijų skautams-ėms — Ignalinos valsčius, 
Švenčionėlių apskr.,

4. Kauno miesto ir apskr. skautams-ėms — Vilniaus miestas,
5. Kėdainių apskr. skautams-ėms — Riešės valsčius, Vilniaus 

apskr.,
6. Kretingos apskr. skautams-ėms — Medininkų valsčius, 

Vilniaus apskr.,
7. Marijampolės apskr. skautams-ėms — Eišiškių valsčius, 

Valkininkų apskr.,
8. Mažeikių apskr. skautams-ėms — Naujosios Vilnios vals

čius, Vilniaus apskr.,
9. Panevėžio apskr. skautams-ėms — Nemenčinės valsčius, 

Vilniaus apskr.,
10. Radviliškio vietininkijų skautams-ėms — Ignalinos vals

čius, Švenčionėlių apskr.,
11. Raseinių apskr. skautams-ėms — Pabradės valsčius, Šven

čionėlių apskr.,
12. Rokiškio apskr. skautams-ėms — Dūkšto valsčius, Šven

čionėlių apskr.,
13. Seinų apskr. skautams-ėms — Valkininkų valsčius, Val

kininkų apskr.,
14. Šakių apskr. skautams-ėms — Jašiūnų valsčius, Valkinin

kų apskr.,
15. Šiaulių apskr. skautams-ėms — Rudaminos valsčius, Vil

niaus apskr.,
16. Tauragės apskr. skautams-ėms — Turgelių valsčius, Val

kininkų apskr.,
17. Telšių apskr. skautams-ėms — Paberžės valsčius, Vilniaus 

apskr.,
18. Trakų apskr. skautams-ėms — Trakų valsčius, Vilniaus 

apskr.,
19. Ukmergės apskr. skautams-ėms — Maišiogalos valsčius, - 

Vilniaus apskr.,
20. Utenos apskr. skautams-ėms — Kaltinėnų valsčius, Šven

čionėlių apskr.,
21. Vilkaviškio apskr. skautams-ėms — Rūdiškio valsčius, 

Valkininkų apskr.,
22. Zarasų apskr. skautams-ėms — Smalvų valsčius, Švenčio

nėlių apskr.,
23. Žagarės skautų tunto ir skaučių vietininkijos skautams-ėms

— Naujosios Vilnios valsčius, Vilniaus apskr.

IŠ BROLIJOS VADO ĮSAKYMŲ.
❖ 1940.1.20. Nr. 3. — Kauno Šančių skautų tunto tunti- 

ninko pavaduotojas sktn. Jonas Gružauskas, jam prašant, iš eitų 
pareigų atleistas ir už nuoširdžiai eitas pareigas pareikšta skau
tiška padėka.

♦ 26 •
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Netoli yra keisti, nedideli, kažkokio 
akmens pastato griuvėsiai. Jų beveik 
negalima pavadinti namais, nes jie yra 
tik vieno kambario didumo. Aš dažnai 
galvodavau, kas ten buvo anksčiau.

Vieną dieną vienas iš ankstyvųjų ko
lonistų papasakojo man apie juos ir apie 
jaudinantį nuotykį, kurį jam teko ten 
pergyventi.

Vienas jo draugas, taip pat ankstyvas 
kolonistas šioje Kenijos dalyje, buvo juos 
pastatęs. Jis nutarė verčiau įsigyti ak
meninius namus, kaip paprastą molio 
trobelę, kokiomis daugumas kolonistų 
naudojasi. Nors ir namelis teturėjo vie
ną kambarį, bet jis buvo pastatytas iš 
akmens ir dėl to buvo „namai” — o, pa
galiau, kokia nauda turėti daugiau, negu 
vieną kambarį? Juk vis vien negalima 
dviejose vietose būti vienu metu!

Taigi, jis turėjo savo vieno kamba
rio rūmus ir buvo laimingas. Jis vykdė 
gerą skautišką šūkį: „Džiaukis tuo, ką 
turi, ir neverk dėl to, ko negali gauti”.

Vieną vakarą mano draugas nuėjo 
pietų pas jį jo vieninteliame kambaryje, 
kuris patogiai buvo naudojamas, kaip 
virtuvė, valgomasis ir svečių kambarys. 
Po pietų juodu sėdėjo prie židinio, su 
pasitenkinimu rūkydami pypkes ir pa
kaitomis pasakodamiesi istorijas, tik stai
ga į kambarį įšoko foksterjeras ir tuoj 
paskui jį didelis leopardas, stengdamasis 
jį sugriebti.

.. Leopardui mažas šunelis yra tas pat, 
kas berniukui geras gabalas šokolado.

Leopardas užmiršo savo „šokoladą”, 
staiga pamatęs esąs kambaryje su dviem 
vyrais ir ugnimi. Dabar jo vienintelis 
troškimas buvo pasprukti iš čia ko grei
čiausiai. Bet tame sumišime jis užmiršo, 
kur yra durys. Jis padūkusiai šokinėjo 
iš vienos pusės kambario į kitą. Tuo 
tarpu du vyrai pasiėmė po kėdę, kad ga
lėtų gintis.

Pagaliau žvėris rado duris, bet ne iš 
tos pusės — jis puolė į jas iš užpakalio 
ir užtrenkė jas! Ir taip leopardas, drau
ge su dviem vyrais ir šunimi, buvo už
darytas, o jis buvo pašėlusiai įpykęs! Tai 
buvo linksmas jamboree jiems visiems!

Mano draugas žinojo, kad smarkiai 
ginčyjantis su kuo nors, yra gera palikti 
atvirą kelią priešininkui pasitraukti, taigi 
jis suprato, kad geriausias būdas pabaigti 
su leopardu — nes jis neturėjo šautuvo 
po ranka — yra duoti jam progą pasi
šalinti.

Tai buvo gana rizikingas dalykas, bet 
jis ėmėsi jo, ir padarė šuolį, norėdamas

Dovydas ir Galijotas — Kenijoje!
atidaryti duris; tuo laiku žvėris šoko 
ant jo ir sučiupo jo galvą į savo nagus.

Čiabuviai gyventojai pasakoja, kad 
leopardo puolimo būdas yra nuplėšti prie
šui nuo pakaušio skalpą ii' užtempti jį 
ant akių, apakinant priešą kovos pabai
gai — kuri dabar ilgai netruks. (N. B. 
— Sužinoję šią gudrybę, nepradėkite jos 
vartoti, kai kitą kartą su kuo nors muši- 
tės, nes ji tinka tik leopardams!).

Taigi, kai mano draugas buvo leopar
do naguose, kambario savininkas, akimis 
sekdamas leopardą, ištiesė ranką į už
pakalį ir ieškojo ja degančio nuodėgulio 
židinyje, manydamas mesti jį leopardui 
į nasrus. Bet tuo tarpu drąsusis šune
lis, pamatęs, kad jo ponas užpultas, įsi
maišė į kovą, pačiupo priešą už užpaka
linės kojos ir ją taip sukando, kad tas 

paleido žmogų ir pasisuko į mažąjį puo
liką — panašu į Dovydo ir Galijoto žai
dimą !

Šitas pasitraukimas davė mano drau
gui progą, kurios jam reikėjo, ir, nors jis 
buvo labai išsigandęs, kad jį puolė ir daug 
kraujo nutekėjo iš jo sudraskytos galvos, 
jis buvo visai sąmoningas ir, prišokęs prie 
durų, atidarė jas.

Leopardas, pamatęs angą, neleido lai
ko veltui, ir išlėkė į nakties tamsą, ma
žajam kankintojui vis kimbant prie jo.

Mano vargšas draugas buvo labai blo
goje padėtyje. Šimtas mylių aplinkui ne

Illll/lllf III! illHT/l
• Žvelk aukštyn, ne žemyn,

Žvelk pirmyn, ne atgal,
Žvelk plačiai, ne siaurai
Ir tarnauk kitiems. HOLĖ.

• Nebijok tikėtis ... • Kaskart, paju
tę rudens mirties kvapą, žinome, kad 
puikusis pavasaris vėl ateis!

COLERIDGE.
• Džiaugsmas nėra daiktuose: jis mu
myse. WAGNERIS.
• Tėra tik vienas kelias į pasisekimą: 
darbas, metodas, lavinimasis.

IRVINGAS.

Lordas R. Baden-PoweUis.

buvo gydytojo, bet, nugalėjus visas kliū
tis, jis buvo nugabentas į miestą ir ten 
jis tris ar keturis mėnesius gulėjo mažoje 
vietos ligoninėje, kol išgijo jo žaizdos, ku
rių randus jis tebeturi iki šios dienos.

Jo draugas pasiskundė, tuoj, pabėgus 
leopardui, kad jis kažkaip susižalojo ran
ką, nes ją labai skaudėjo. Apžiūrėjus ją, 
nerasta jokių įdrėskimų, bet, ieškodamas 
už savęs degančio nuodėgulio, jis buvo 
smarkiai nusideginęs pirštus!

Kaimyninėje čiabuvių tarnų trobelėje 
paklausė, kodėl jie neatėjo į pagalbą? Jie 
turėjo girdėti, kad ten vyksta peštynės.

— Taip, — atsakė jie, jie tą visą ge
rai girdėję, bet kai durys buvo užtrenk
tos ir triukšmas tebesitęsė, jie pamanė, 
kad abu bvanos (baltieji vyrai) pešasi, 
o paprastai geriausia palikti baltiesiems 

išspręsti savo ginčus, kaip jiems tinka. 
Jų tarnai neturėjo nė menkiausio supra
timo, kad ten yra leopardas.

Linksmoji šito nuotykio dalis yra tai, 
kad laikraščiai sužinojo tą istoriją ir vie
nas iliustruotas Anglijos žurnalas išspaus
dino jos paveikslą, vaizduojantį tuos du 
surambėjusius kolonistus, pietaujančius 
drauge puikiuose vakariniuose drabužiuo
se, su baltais kaklaryšiais ir frakais! Taip, 
tikėtina!

Išvertė A. Akelaitytė.

• Stebėti, kaip javai auga arba žie
dai skleidžias; giliai kvėpuoti prie 
arklo arba kastuvo; skaityti, mylėti, 
melstis — štai, kas padaro žmogų lai
mingą. RUSKINAS.
• Žmogaus turtas yra jo mylimų ir 
laiminamų ir jį mylinčių ir laiminan
čių žmonių skaičius.

CARLYLE.

• Duona iš miltų gera, bet yra kitos 
duonos, saldžios, kaip medus, gerose 
knygose.

RUSKINAS.
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Vilniaus krašto 
valsčiai ir

Jau prieš Vilniaus atgavimą, kada dar tik galima buvo 
nujausti artėjantį šviesesnį Vilniaus rytojų, skautai ir skautės 
suskato aukoti savo atliekamas mokymo priemones, kad tuo 
būdu jau iš anksto būtų pasiruošta bent kukliomis dovanėlė
mis — lietuvišku spausdintu žodžiu sutikti ir apdovanoti Vil
niaus krašto vaikučius. O įvykus faktui, skautų ir skaučių au
kos į seserijos ir brolijos raštines pradėjo plaukte plaukti. Ir 
dabar jų vertė jau siekia Lt 35.000,—. Bet, to negana, skautai 
ir skautės yra pasiryžę šiais metais Vilniaus krašto gyventojams 
paaukoti įvairiausių kasdieniniam gyvenimui reikalingų reik
menių, iš viso už 100.000 litų.

Skautų s-gos vadovybė, turėdama mintyje didelį skautų 
ir skaučių susidomėjimą Vilniaus kraštu, visą atgautų žemių 
plotą paskirstė skautų ir skaučių tuntams bei vietininkijoms 
valsčiais, kad tuo būdu skautai ir skautės užmegstų ir palai
kytų glaudžius ryšius su visomis Vilniaus krašto vietovėmis. 
(Žiūr. Tarybos Pirmijos 1.17. raštą Nr. 17).

Kiekvienas tuntas ar vietininkija, gavę „savo globoje” po 
atskirą Vilniaus krašto valsčių, turi stengtis tuojau pat už- 
megsti ryšius su „globojamojo” valsčiaus pradžios mokyklomis. 
Žinoma, pradžioje tai galės įvykti tik korespondencijos pagalba. 
Čia tenka pastebėti, kad Vilniaus krašte yra nemažas skaičius 
vienodais pavadinimais atskirų vietovių, tad ir susirašinėjant 
tektų, be vietovės — mokyklos pavadinimo, dar pažymėti vals
čių ir apskritį, bet ir čia kartais gali būti kokių pakeitimų, nes 
valsčių ribos dar galutinai nenustatytos. Susirašinėjant pagei
daujama įdėti pašto ženklų atsakyti.

Kad šis suartėjimo ir Vilniaus krašto pažinimo darbas 
galėti; vykti planingai ir pilnu tempu, patartina kiekvieną mo
kyklą pavesti „globoti”, pagal tam tikrą iš anksto paruoštą 
veikimo planą, atskiriems vienetams. Pageidaujama taip pat, 
kad visoms mokykloms skautai-ės užprenumeruotų ir SKAUTŲ 
AIDĄ. Per „globojamųjų” mokyklų vadovybę galima būtų už- 
megsti ryšius ir su mokinių tėvais bei apylinkių gyventojais, 
kuriems taip pat būtų galima siuntinėti laikraščius, knygas ir 
gražiai paruoštas bei sutvarkytas dovanėles.

Jei kartais susirašinėjant. kiltų aktualus vieneto steigimo 
klausimas, tai šiuo reikalu tektų tartis su seserijos ir brolijos 
vyr. vadijomis, kurios rūpinasi naujų vienetų steigimu Vilniaus 
krašte.

Užmezgant ryšius su Vilniaus krašto broliais ir sesėmis, 
reikia visuomet prisiminti, kad jie reikalingi visokiausios para
mos, taigi galima aukoti ne tik įvairius lietuviškus spaudinius 
ir mokymo priemones, bet taip pat ir drabužius, baltinius, in
dus, tualeto reikmenes ir kt. Bet čia dar kartą tenka pastebėti, 
kad aukojamieji daiktai turi būti švarūs, nesulaužyti ir nesu
plėšyti. Juk ir mes keistai pažiūrėtume į tokį žmogų, kuris 
mums padovanotų kokį nors sulaužytą, netvarkingą ar suplė
šytą daiktą. Bet, kam tai ir minėti, juk mes skautai!

Kaip jau aukščiau buvo minėta, skautai ir skautės šiais 
metais yra pasiryžę Vilniaus kraštui paaukoti įvairių reikme-

^SUNKU
Kai saulė užgeso nusvirus vakaruos, 
tik tuomet aš pamačiau, 
kaip sunki mano dalia be jos, 
kad nėr į ką prisiglaust arčiau.

O buvom rankas viens kitam ištiesę, 
kai viliojo gyvenimo žavingi kalnai, 
ir tarėmės kopti į juos dviese. . .
Bet štai likau aš vienas nūnai.

Dabar žinau, kad mano aimaną, tu negirdi, 
nors man buvai žadėta, laukta, išsvajota. .. 
Tad praeitį užmiršt priversiu savo širdį, 
nes pamilau šalį vargais nusėtą, erškėčiais klotą.

Kai saulė užgeso ir vakaruos nusviro, 
aš nykią tuštumą sieloje pajutau, 
bet šypsaus kentėdams, kaip dera vyrui, 
nors užmiršt sunku, kuo buvai tu man ir kuo aš tau.

VI. Šimkus.

Vadų stovyklą prisiminus.

nių iš viso už 100.000 litų, o atskaičius jau paaukotų reikme
nių vertę, ši suma sumažės iki 65.000 litų. Peikia tikėtis, kad 
tai bus su kaupu ir įvykdyta. Tuntai ir vietininkijos arba ir 
atskiri vienetai, jei to pageidaus tuntų ar vietininkijų vado
vybės, prašomi nuolat informuoti seserijos ir brolijos vyr. va- 
dijas apie paaukotas vilniečiams reikmenes, nurodant taip pat 
ir jų apytikrę vertę.

Šiame straipsnelyje nurodyti korespondenciniai ryšiai gali 
plačiai išsivystyti žiemos metu, tačiau artėjant vasarai nerei
kėtų pamiršti pagalvoti ir apie keliones, iškylas bei stovyklas, 
kurias privalėtų suruošti savuose valsčiuose atskiri tuntai, vie
tininkijos ir draugovės, kad tuo būdu korespondenciniai ryšiai 
virstų nuoširdžiais ir glaudžiais asmeniniais ryšiais, bet apie 
tai kitą kartą.

O dabar dirbti.
Vienybėje — galybė!

Su skautiška nuotaika pas brolius vilniečius.
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Skautai karo metu
(Iš vieno prancūzo pasakojimo).

Jūroje ir ore kovojama; kasdien auga 
pergalės ir didėja aukos. Kovojama že
mėje; šaltas oficialių pranešimų pasirody
mas pridengia visokias operacijas.

Visų specialybių drąsūs, kantrūs ir 
žvalūs skautai randa savo paskyrimą sar
gybose, slėptuvėse ar pasipriešinimo 
punktuose. Tai yra baisus Didysis Žaidi
mas, kur ginamasis laukas — Paryžius.

Astuoni iš tavo vyresniųjų yra atžy
mėti arba apdovanoti; aštuoni nuėjo į Am
žinybę; apie 7.000 yra prie ginklų, kad 
tave apgintų ir globotų. Tokiose aplin
kybėse mažiau, negu bet kada, tu neturi 
teisės btiti abejingas. Tu, be abejo, pa
dėjai visomis jėgomis rugsėjo mėnesį. Tu 
esi išdidus, kad priklausai tam judėjimui, 
nes jis iššaukė stebinančius pasitarnavi- 
mus visose šalyse. Tu didžiuojiesi pažy
mėjimais, kurie priskiriami didžiajam Pir
myn: „Skautybės dėka aš išlaikau smū
gį“, rašo vienas. „Tik skautybei turiu dė
koti, kad manyje pripažįsta orientaciją, 
fizinę ištvermę, aštrų matymą — viskas 
man tarnavo“. „Skautybė išmokina drau
ge dirbti. Mūsų žaidimai ir mūsų įpras
tos dainos daugeliui atidaro akis, o mano 
skiltis padėjo man (su tėvais) aprūpinti 
kareivių būrį, į kurį aš įstojau“.

Tarp tų atsiliepimų, tokių skaitlingų, 
kad aš negaliu jų visų pacituoti, yra taip 
pat keletą gražių atsišaukimų iš užfron
tės, kurie tave paskatintų gyventi valia ir 
jautresne širdimi, — taip, kaip dar nie
kad tavo skautybė karo ritme nebuvo pa
sireiškusi. Būrys yra sujungtas tai pačiai 
tarnybai ir bendrai drąsai.

1939.IX.28, Žuluvilyje, prie Jūros tū
las Mykolas Kautzmanas, apleidęs Mecą, 
pamatė du jaunus berniukus, Pilypą Žau- 
vije ir Ivą Boare, valtyje, srovės nešamus 
į atvirą jūrą. Negalėdamas toliau suval
dyti savo valties, Pilypas įšoko į jūrą ir 
sušuko Ivui tą patį padaryti. Pilypas pa
siekė krantą, bet Ivą pradėjo vanduo neš
ti. Tai matydamas, Mykolas Kautzmanas 
šoko nuo kranto ir pasiekė berniuką, ku
ris jau plūduriavo tarp dviejų srovių. Jis 
paėmė jį ant savo nugaros ir plaukė apie 
kilometrą prieš srovę — ir išgelbėjo ber
niuką. *

A. V....... . šalia Paryžiaus, 1939.X.22
įvyko baisus vandeniui vežti sunkvežimio 
ir autobuso susidūrimas. Sunkvežimis už
sidegė; didelis aukų skaičius. Vienos kuo
pos vadas atsiuntė linkėjimus ir padėką 
už gerą skautų Gabrielio F. ir Rolando R. 
elgesį: „Už vikrumą, kuriuo jie nieko ne
galvodami pasinaudojo ir už pagalbą, ku
rią jie suteikė savanoriams gelbėtojams, 
prie siurblių stovintiems ir gesintojams“.*

Iš B. vienos brigados generolas iš Ang
lų Armijos rašo: „Nuo to laiko, kai mes 
čia esame, jūs ir jūsų skautai buvo mūsų 

patarnavimui, visuomet laimingi galėda
mi bet ką padaryti, kas mums galėtų pa
dėti, dirbdami kartais nevalgę, kai būda
vo kas svarbaus atlikti. Visuomet besi
šypsą, tvarkingi, klausdami tik, kaip, ne
paisant visų aplinkybių, galėtų padėti.

Aš būčiau labai laimingas, jei jūs ga
lėtumėt jiems iš mano pusės padėkoti. Jei 
mums reikės jų pagalbos, aš tikiuosi, kad

Ką darysime lėktuvų puolimo metu?
Atmeni, gal, žaidimus, kuriuos žaidė

me skilčių ir draugovių sueigų metu ir 
kuriuose mokėmės gelbėti kitus ir save 
pagalbos mazgu, kalinio kilpa; vaizdavo
me gaisrą, padegdami drėgnų šiaudų glė
bį; darėme dirbtinį kvėpavimą skautams, 
tariamai užtroškusiems dūmuose; žaidė
me neštuvais, kuo skubiau padarytais (iš 
kurių, tarp kitko, „sužeistasis” dažniau
siai iškrisdavo, prasiskėtus lazdoms). Ar 
atmeni ?

O dabar, gal būt, tas turės tapti tik
renybė. Tuojau pagalvok, kaip savo po
šūkį VIS BUDŽIU galėtumei įvairiomis 
progomis įgyvendinti ir kokiu būdu gali 
padėti kaimynams.

Mes esame pasiruošę patarnauti, kai 
reikės, ir, skautišku papratimu, dirbsime 
šypsodamies; ten, kur minia sumišusi 
bėgios ir nežinos, ką daryti, mūsų pa
galba bus reikalingiausia.

Tūli žmonės įsivaizduoja, kad skau
tai turės kaip patrakę skusti per debe
sis įvairiausių žinomų ir nežinomų dujų, 
lydimi sprogstamųjų ir padegamųjų bom
bų krušos. Klaidinga nuomonė. To
kiose aplinkybėse žinių nešimo tarnybos 
vertė labai abejotina. Iš tikro gi puoli
mo metu ir pagalbos teikėjams slėptuvė
se bus saugiau, kaip ir visiems kitiems, 
nei žmonėms, kurie neapsigalvoję bėgios 
ore, nežinia ko ieškodami. Tik puolimui 

'praėjus, galės visi eiti į gatvę.
KAS YRA REIKALAUJAMA IŠ 

SKAUTŲ?
© Praėjus oro puolimui, skautai tu

rės atlikti pasiuntinių tarnybą ir perduo
ti įsakymus toliau, nes perkirstos telefo
no linijos negalės būti naudojamos.

— Jie turės dviračiais apvažiuoti 
miestą ir gelbėjimo tarnybai pranešti apie 
suardytus kvartalus ir sužeistuosius.

— Jie dalyvaus sanitarinių kolonų su
daryme sužeistiesiems transportuoti Į 
saugias vietas.

• Paskelbus aliarmą, reikės vaikams, 
moterims ir seniams padėti pasiekti slėp
tuves.

— Skautai padės sugriautus kvarta
lus saugoti nuo žingeidaus gaivalo.

• Ir daug kitokią darbą atlikti bus 
pareikalauta iš mūsų.

jie bus taip pat laimingi, kaip aš laimin
gas, priimdamas jų patarnavimus“.*

Šarolyje 1939.XI.1 smarkiai išsiplėtęs 
gaisras pareikalavo daug aukų; tarp jų 
labai apdegė trys skautai. Guy Deschain- 
tres, 15 metų amž., nudegė abi rankas ir 
pusę veido. Rene Momuir, 17 metų amž., 
— jo gyvybė pavojuje. Armand Javon, 
dr-vės vadas, 25 metų amž., visiškai nu
sidegino veidą ir dešinę ranką iki kaulo. 
Visi trys slaugomi ligoninėje baisiai ken
čia nesiskųsdami. Vadas turės mažiausiai 
metams pasitraukti iš pareigų.

*
Pirmoj ar paskutinėj eilėj skautybė, 

kaip matai, tęsia tarnybą praktiškai ir są
moningai. Turi įgyti skautiškų savybių: 
nuolatinio skautų darbo, iškylavimo, sto
vyklavimo ir sargybinių gyvenimo, gim
nastikos ir kasdieninio „gero darbelio“.

B. V-tė.

ŠTAI KĄ KIEKVIENAS TURI 
MOKĖTI:

1. Perduoti pranešimą žodžiu ir, ga
vus, parašyti raštu. Taip pat reikia mo
kėti kalbėti telefonu ir gerai žinoti, kaip 
apsieiti su telef. aparatu.

2. Kvartalą, kuriame gyveni, gerai 
žinoti, ypačiai visas slėptuves, rūsius, ar
timiausią policiją, ligoninę ir pagalbos 
teikimo punktą. Žinoti gydytojų ir ku
nigų adresus. Žinoti čia suminėtų įstai
gų telefono nr. nr.

Būtų gerai visus tuos punktus sužy
mėti miesto plane sutartinais ženklais. 
Visi pakeitimai turi būti laiku atžymimi. 
Miesto planas turėtų kabėti būkle.

3. Žinoti, ką daryti bombų ir dujinio 
puolimo metu, gaisrui ištikus. Bombų 
rūšių veikimą (padegamosios, sprogsta
mosios, dujinės) ir kaip jų saugotis (pa
siruošimas iš anksto).

4. Mokėti naudotis dujokauke ir pra
tintis išbūti ilgesnį laiką su ja.

5. Mokėti pirmą pagalbą ir transpor
tuoti sužeistus; ką daryti užtroškus, ap
degus, įgriuvas, užsinuodijus dujomis, pri
trenkus elektra, apsinuodijus ir pan.

6. Žinoti panikos pavojų ir mokėti 
išlaikyti bei įvesti tvarką ir discipliną 
sujaudintų žmonių masėje, ypač vaikams.

Matome, kad tai (išskyrus 3 ir 4 sky
relį) yra dalykai, kurių reikalauja iš 
I ir II pat. laipsnio skauto, vadinasi, 
kiekvienam skautui būtinos žinios. Ko 
trūksta, galima įsigyti:

1) skaitant laikraščiuose specialius 
straipsnius ir knygas, parašytas tam tiks
lui ;

2) darant pratimus savo tarpe: slėp
tuvių kasimas, pirmoji pagalba, signali
zavimas, žinių perdavimas;

3) lankant ruošiamus kursus ir pa
skaitas;

4) paraginus visus namo gyventojus, 
su talka įrengiant slėptuvę.

Mes tikime, kad kiekvienas skautas 
jaučia atsakomybę, kad pasistengs pa
daryti viską, ką gali, kad pavojaus metu 
būtų pasiruošęs padėti žmonėms, kad, 
reikale, galėsime pasikliauti jūsų, skau
tai, pagalba.

Margasis Vėilys.
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Skyrių tvarko — paskautininkė R. Skipitytė

supilto kapoPrie naujai

Atsisveikinimo žodis
nes kitokias primestas pareigas nesun
ku Tau buvo atlikti. Neaplenkei nė 
vienos stovyklos — visur Tavo gera

A. A. SKTN. DANUTEI JANUŠKYTEI - NAVIKIENEI VYR. VADUOS

Brangi Danute, Skaučių Seserijos 
Vyr. Vadijos vardu atėjau Tau tarti 
paskutinj sudie. Nuliūdusi skaučių šei
ma šiandien susirinkom palydėti Tave 
į amžino poilsio vietą...

Taip dar jauną ir pilną gyvybės 
negailestinga mirtis išplėšė mums Ta
ve, Danute, iš mūsų tarpo...

Čia, stovėdamos prie Tavo karsto, 
mes prisimenam Tave jauną, mažutę, 
vos 13 metų mergaitę, pilną gyvybės 
skaučiukę.

Jau ir tuomet buvai pasižymėjusi 
darbe. Tavo pirmieji skautiški žings
niai Panevėžio tunte visas mus džiu
ginai.

Jau per pirmąjį Lietuvos skaučių 
sąskrydį Palangoje, kada lankėsi skau
tų įkūrėjas Baden-Powellis, Tu jau 
tuomet buvai apdovanota ordinu U ž 
Nuopelnus skaučių organizacijai.

Savo darbštumu mus ir toliau ne- 
anvylei. Be tiesioginių savo pareigų, 
sugebėjai net kelias skautiškas parei
gas eiti. Tu nenuilstamai dirbai vy
riausioje skaučių vadijoje, vyr. skau
čių skyriuje, skaučių centro tunte, stu
denčių skaučių skiltyje ir dar pašali-

nuotaika ir nuoširdus darbas buvo 
mums pavyzdžiu.

Kaip gabi vadovė, nors ir tokia jau
na, per Tautinę skaučių stovyklą Pa
žaislyje buvai pakelta į skautininkės 
laipsnį.

Tavo pasišventimas ir nuopelnai 
skaučių organizacijai, per visą 11 me
tų, yra labai dideli...

Tavo skambus juokas, linksmas, 
besišypsąs veidelis ir šviesios akys mū
sų tarpe liks visuomet, kaip gyvos...

Apleidai mus, Brangi Danute, pa
likai... Ir mes, stovėdamos prie Tavo 
karsto, žemai nulenkusios galvas atsi
sveikinam, nuliūdusios: vyriausioji 
skaučių vadija, skautininkės ir visos 
skautės...

Ilsėkis, Danute, ramybėje... Mes bu
dėsime.

Tegu baltas sniego apklotas
Ir amžinai žydinčios gėlės
Puoš Tavo kapą;
O medžių šlamesys žiemą ir vasarą, 
Tegu Tau seks pasaką...
Tegu Tau bus lengva Lietuvos že

melė... Amžina ramybė...
Psktn. E. Strikienė.

NERIMSTA
Kai mirksi danguje žvaigždutės, 
kai snaigės šoka suktinį, 
menu, kaip žydėjo žibutės, 
tu tarei sudiev paskutinį.

Nerimsta širdis apie tai pagalvojus, 
kad tu taip nesenai buvai dar čia, 
o dabar prie tavo kapo liūdi pušis apšarmojus 
ir pasaką seka tylioj naktyje paslapčia.

Prisimenu žydinčią vasarą, 
kai dar kūdikiais būdamos žaidėme, 
kai beržas bėrė savo šaltas ašaras, 
kai rinkdamos gėles pievas braidėme.

Nerimsta širdis einant pro kapą, 
pro kapą jaunosios mergaitės, 
prie kurio vasarą rožės skleidė kvapą, 
o dabar liūdi apšarmojusi pušaitė.

St. Pakštytė.
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VASARA BAIDARĖJ—H
(Įspūdžiai iš kelionės Aukštadvaris — Strėva).

Maloniai, lyg pasakoj, prabėgo septy
nios gražios, malonios, pilnos įvairių per
gyvenimų dienos baidarėj. Aukštadvaris 
— Strėva — Kaunas tai mūsų kelionės 
tikslas. Mūsų tik aštuonetas — keturios 
moterys ir keturi vyrai. Penki iš aštuo
niukės amerikiečiai lietuviai, kurie pano
ro arčiau pažinti mūsų gražiąją tėviškę, 
tai p. Baltramaičiai, p. F. Bložytė, S. Alek- 
siūnaitė ir E. Martinaitis. Trys vietiniai: 
prof. S. Kolupaila — ekskursijos vadovas, 
p. Šerepėka ir aš.

Autobusu pasiekėm Aukštadvarį. Išli
pom ir pagaliau mes laisvi nuo dulkių ir 
tvankaus Kauno oro. Būrys vaikų susi
spietė aplink ir stebi mus. Radijo ant 
šaligatvio stebina vaikus ir jie nutaria, 
kad cirkas atvažiavo.

Nusimaudę Navos ež., visi atsigaivinom 
ir nužingsniavom į dvarą pas p. Mongir- 
dus. Čia puiki vakarienė ir minkšta pa
talinė greit užliūliavo mus.

Kitą rytą, vos saulei pramerkus vieną 
akį — mūsų vyrai sustatė sudedamas bai
dares, o mes, „silpnoji lytis“, tepabudome 
tada, kai gerai išsimiegojom. Po pusryčių 
keturi spalvoti laiveliai įplaukė į Navos 
ež. Daugumas iš mūsų užjūrių brolių 
pirmukart sėdėjo baidarėj, bet visi jau-

(Seimininfeaoimas
■ Daržovės, augančios žemėje, verda

mos uždengtame, o virš žemės — atideng
tame puode.

■ Tikriausiai žinai, kad iš karšto šaukš
to medus lengviau išvarva. Kietas svies
tas lengvai tepamas ir švieži duona leng
vai riekiama peiliu, įkištu į karštą van
denį. Šiltu peiliu kumpį gali piaustyti į 
ploniausias riekes.
NAIKINKIME NEMALONIUS KVAPUS!

■ Žuvys skanios, bet skleidžia nema
lonų kvapą ir indai sunku nuplauti. Ga
balėlis citrinos, įmestas į vandenį, naikina 
nemalonų kvapą. Virtuvės oras pagerės, 
jei pabarstysi kavos nuosėdų ant karštos 
plytos.

■ Prieš piaustydama svogūnus įsitrink 
rankas citrina. Svogūnais kvepiančius in
dus nuplovus pabarstyk garstyčių milte
liais, nutrink drėgnu skuduru ir perpilk 
švariu vandeniu.

■ Duonos pluta, įdėta į verdamas dar
žoves, atima jų stiprų kvapą.

■ Butelius, kuriuose buvo stipriai kve
piąs skystimas, pusiau pripilk šaltu van
deniu ir įdėjusi stalo šaukštą garstyčių 
miltelių suplak. Palik mirkti bent vieną 
valandą, ir paskui rūpestingai išskalauk.

■ Blogą orą kambariuose naikina ant 
žarijų padegintos kavos nuosėdos. Tą da
ryk negalėdama dėl kurios nors priežas
ties atidaryti lango. Šiaip, pirmiausia, 
įleisk gero oro pro langą!

Ekskursijos vadovas buvo uoliausias 
fotografas.

SAVO DARBO GĖLIŲ PUOKŠTELĖ.
Ar patinka puokštelė piešinyje?
Gali ją pati pasidaryti. Paimk vienodo 

arba neviencdo didumo sagų — paprastų, 
baltų arba kaulinių baltiniams — ir ap
siūk jas vilnoniais arba šilkiniais siūlais. 
Jei turi, suvartok nereikalingus siūlų li
kučius, ’

Piešinyje parodyti du būdai sagoms 
apsiūti. Abejais atvejais sagos turi ke
turias skylutes viduryje. Viena saga ties 
kraštu apsiūta tamsesniu perpintu siūlu, 
antra papuošta kilpelėmis. Vidurėliai tam
sūs, šilko arba vilnonio siūlo arba vieno 
ir antro maišyti. Stiebelius ir lapus pa
daryk iš plonos vielos, vilnonių arba šil
kinių siūlų, fetro, šilkinės medžiagos, su 
kieta medžiaga, vartojama apsiaustų ir 
kostiumų atlapams, viduryje.

Čia tavo vaizduotei plati dirva pasi
reikšti.

Gero pasisekimo!

tesi puikiai. Žalsvai ramus ežero pavir
šius taip maloniai viliojo mus. Už kokio 
100 m — nedidelis tamsiai žalios spalvos 
ežeras — Mergežeris. Į jį buvo įkelta vie
na baidarė ir čia visi, kas turėjo foto apa
ratą, skubėjo tą įvykį įamžinti. Bet nuo 
Kartuvių kalno pasirodė taip pat gražus 
Navas, Nigestis, Mergežeris ir kt. driekėsi 
jo papėdėj. Laikas bėgo ir mes turim 
pagaliau rimtai pradėti savo kelionę. At
sisveikinam su vaišingais p. Mongirdais ir 
mūsų irklai skrodžia Navos ež. paviršių. 
Įplaukiam į Nigestį. Saulė žerte žeria 
rieškučiomis savo spindulius ir svilina kai 
kurių dar neįpratusias odas.

Jau praplaukėm ežerą, tarp meldų su
radom Verknę. Ir čia prieš srovę teko 
plaukti. Pirmoji kliūtis — Nikronių van
dens malūnas. Išlipom ir perkėlėm bai
dares per užtvanką. Čia jau vėl įplau- 
kėm į Sienio ež. Kairiame krante kažkoks 
japoniško stiliaus pastatas. Arčiau pri
plaukus romantiką išblaškė — juk tai pa
prasta plytinė. Sienis pasibaigė, vėl mes 
Verknėj. Srovė stiprėja — auga ir mūsų 
apetitai. Kai pasiekėm Grinkiškio malū
ną, garsiai pareiškėm savo norus apie 
valgį. Ant storų kaladžių sudėjom kelias 
lentas, tuoj atsirado ąsotis saldaus pieno, 
rūpi kaimiška duona, sviestas ir varškė. 
Stipriai užkandę, dūmėm tolyn. Persiri- 
tcm dviem nedideliais, bet tur būt giliais 
ežeriukais — tai Gilaudžiu ir Gilušiu...

Verknė ėmė smarkiai vingiuoti smul
kiais vingiais, srovė vis daugiau iš mūsų 
pareikalaudavo jėgų, bąt kartu suteikė 
savotiško malonumo kovoti su ja. Ma
lūnai kcl kas buvo mūsų didžiausios kliū
tys. Tolkiškių malūnas šiandie buvo di
džiausia kliūtis, bet mes ir ją nugalėjom, 
perveždami baidares ratukais. Už kelias
dešimt metrų pasiekėm didelį Vilkokšnio 
ežerą. Temo. Mes turėjom pasiieškoti 
vietos nakvynei. Ežero drėgni krantai ne
žadėjo nieko. Dešiniame krante ant kal
no stovėjo mokykla, bet mums iškelti bai
dares vieta buvo nepatogi. Plaukėm to
liau. Kairiame krante eigulio troba. „Jei 
negalėsim pasistatyt palapinių — vis gal 
kluone rasim vietos“, nutarėm ir išsikė- 
lėm į krantą. Čia pakrantėj tuoj išdygo 
trys palapinės. Pašonėn pasikišom šviežio 
šieno. Po vakarienės greit užmigom, nors 
kaimyninėj palapinėj dar kurį laiką skrie
jo tango garsai, radijo perduodami. Taip 
baigėsi pirmoji kelionės diena.

Rytą, kupini energijos, muzikos pa
žadinti atsikėlėm. Skubėjom išardyti sa
vo brezentinius „namus“. Pusryčiai. Ir 
vėl prie irklo. Tik rūstus, debesimis ap
trauktas dangus nieko gero nežadėjo. Vė
jas smarkiai pūtė. Įplaukėme pasižiūrėti 
į gražią, stačiais krantais, mišku apaugu
siais, įlanką — Kojos ežeru vadinamą. 
Dar norėjom išlipti į kalnus pasižvalgyti 
ir išsimaudyti, bet stambūs lietaus lašai 
sutrukdė mums. Pasukam atgal į Vil
kokšnį. Vėjas neša mus pirmyn. Štai 
gražus Zuklijų piliakalnis. Užlipam ant 
jo. Puikus reginys — gaila, tik, kad apsi
niaukę ir lynoja. Gražiu taisyklingu volu 
apvestas kalnas rodo, kad tai gynimosi 
vieta buvusi. Ir tikrai vieta patogi gintis, 
viskas, kaip ant delno, matosi ir~ ežerų 
apsuptas beveik aplink. Čia pat Zuklijų 
km., toliau Panošiškės, kitoj ežero pusėj 
ant kalno Žydkaimis. Pastarasis mus la-
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bai domina. Juk tai bene vienintelis kai
mas Lietuvoj, kur žydai ūkininkauja. Su 
nekantrumu greičiau pamatyti lietuvišką
ją „Palestiną“ dumiam toliau. Pasirodo, 
jau ne taip arti. Dar praplaukiam porą 
sąsiaurių, padabintų baltomis žydinčiomis 
lelijomis. Čia saulutė išlenda iš už debesų 
ir mes sustoję valandėlei 12 vai. klauso
mės radijo pranešimų.

Štai jau ir Vilkokšnio ežerą praplau- 
kėm. Sustojam. Paliekam baidares pa
ežerėj ir šlapiu krantu išeinam į kelią ir 
kylam į kalną, kur stovi žydų kaimas. 
Užlipę ant kalno pasukam j dešinę. Su
tiktą vaikiną klausiam „Tai kur čia žy
dai“, nes veidas to nerodo. „Anam gale 
kaimo, čia keli kiemai lietuvių“. Einam 
pas žydus. Čia krautuvėj užsisakėm už
kąsti. Bemanant prisirenka vaikų, kurio 
visa laika seka mus akimis ir šnabždasi, * aplankyti garsiąją Karališkąją Virtuvę,
kad cirkas atvažiavo. Užkandę ir p. S. 
palinksminus jaunimą šokiais, leidžiamės 
nuo kalno žemyn prie baidarių. Visgi 
žydų kaime kitaip — nemačiau nė vieno 
lietuvaitėms taip charakteringo darželio. 
Namai apleisti. Tik pats žydo tipas atro
do simpatiškesnis.

Plaukti atgal, kaip manėm pirmiau, 
ligi Tolkiškių neįmanoma, nes reikėtų irtis 
prieš vėją. Bangos didelės. Nusprendžiam 
keltis Į Spindžio ež. Atplaukiam Verkne 
iki tiltelio ir čia mūsų vyrai eina arklių 
ieškoti. Neilgai teko laukti. Grįžo. Kartu 
atėjo ir pasienio policijos viršininko žmo
na, kuri mus, moteriškas, nutarė nuvežti. 
Bandėm atsisakinėti, bet veltui — vaišin
ga dzūkė užsikvietusi mus dar pavaišino 
ir apvyniojusi kailiniais, išlydėjo. Malonu 
buvo važiuoti per miškingas gražias vie
tas. Kai jau buvom netoli Spindžio ež., 
nutarėm palaukti baidarių, nes tiksliai 
nežinojom kur turėsim sustoti. Belauk
damos pynėm vainikus, kuriuos manėm 
šiandie leisti į Strėvą. Juk Joninių išva
karės.

Pagaliau atvažiavo. Nusileidom nuo 
stataus skardžiaus prie ežero. Susirinko 
beveik visas kaimas mūsų pasižiūrėti. Tai 
rusai. Užsukom jiems radiją iš Rusijos. 
Negalėjo žmonės atsistebėti, kad dėžė be 
nieko gali pagauti garsus iš taip toli. Ste
bėjosi taip pat, kaip mes tokiuose mažuose 
laiveliuose nepaskęstam.

įkėlėm baidares į tikrai kaip veidrodis 
spindintį ežero paviršių. Viskas alsavo 
vakaru. Pakrantėse kvarkė varlės. Saulė 
jau visai žemai kybojo. Jau visai netoli 
Strėvos ištekėjimo. Bet Strėva mus jau 
neviliojo. „Čia taip gražu! Pasilikim čia!“ 

Pasirinkom puikią aikštelę miško pa
krantėj. Tuoj pasiskirstėm darbais. Vieni 
statė palapines, kiti rinko šakas laužui — 
juk šiandie Joninių naktis. Bematant ar
bata virė ant primuso. Pasipainiojęs vai
kas atnešė puodynę pieno. Pavalgę su
kūrėm laužą ir pamovę ant lazdų kepėm 
dešreles — amerikonų papročiu. Vakaras 
buvo žavėtinas. Mėnuo sidabrinę juostą 
patiesė ant stiklinio ežero paviršiaus, trū
ko tik lakštingalų. Atjojo čia pat ir nak
tigoniai. Bet nuovargis neleido ilgai sė
dėti ir labai mėgstančiam romantiką. li
mes, palike naktigonius prie laužo, nu
ėjom miegoti.

Rytą mums vėl berniukas atnešė pieno 
ir žuvų. Nutarėm išsikepti pusryčiams. 
Tuoj prie darbo, skusti, kepti. Pavalgius

liko nemaloniausias darbas, puodus šveisti. 
Ir jis teko p. S., kuri pirmą kartą tai 
darė. Sutvarkę viską išplaukėm. Sunku 
buvo rasti Strėvos vagą, bet kai radom, 
tai negalėjom atsigėrėti. Toj vietoj net 
praminėm ją baltųjų lelijų karaliene. 
Srovė gražiai mus nešė pirmyn. Saulė 
maloniai kaitino. O dugne žaidė tūks
tantinė gyvūnija ir augmenija. Plaukti 
buvo tikrai malonu pasroviui. Kartais 
plaukdavom džiunglėmis ar per kelmy
nus. Ant vieno kelmo augo graži nedi
delė eglutė. Kažin kaip ilgai ji augs?

Štai tamsus juodas paviršius iškilo 
prieš mus — tai Staukos ežeras. Ežero 
gale matėsi tiltas ir lentpiūvė. Švarus 
permatomas vanduo mus viliote viliojo 
maudytis. Ir mes neatsilaikėm pagundai.

Prie lentpiūvės-malūno išlipom. Ėjom

kur kartą pietavo Žigimantas Augustas. 
Tai aikštelė ant vieškelio, kuris eina į 
Trakus. Dabar ten jaunimas gegužines 
ruošia, o iš vieškelio tik miško kelias žole 
apaugęs teliko. Prie demarklinės vieš
kelis baigės, anoj pusėj jis išartas. Min
timis nuskriejome pas brolius anapus 
„šiaudinės“ sienos.

Kai grįžome prie baidarių, jautėmės 
išalkę. Sužinojom, kad pas malūnininką 
galėsim gauti užkąsti. Ir tikrai mus pui
kiai pavaišino šalta drebučiuose žuvimi. 
Mes visi buvom taip gerai nusiteikę, jog 
malūnininką taip pralinksminom, kad šis 
už puikius pietus nieko nepaėmė. Gera 
nuotaika buvo užmokestis šį kartą.

Perkėlėm baidares ir pamatėm kitoj 
pusėj užtvankos akmenuotą ir maža van
dens turinčią Strėvą. Tik mus pradžiugi
no malūnininkas. Jis paleido vandenį ir 
mes šniokščiančiais kriokliais dūmėm į 
priekį. Tai buvo labai įdomus plaukimas, 
tik neilgai. Už kokių dešimt minučių pa
tekom į Gilušio ežerą, nuo kurio driekėsi 
visa grandinė ežerų, kaip Gilusis, Kuni
gėlis, Jieglis, Strėvys, Strėvaitis. Juos 
jungė sąsiauriai. Tai lyg karoliai, užverti 
ant Strėvos siūlo, atrodė nuo vieno aukšto 
kalno, kur mes buvom užlipę pasigėrėti 
vaizdu. Vaizdas buvo neapsakomo grožio. 
Tik gėrėtis ilgai nebuvo laiko.

Maloniai plaukėme toliau, pralysdami 
pro eilę lieptų retkarčiais. Tik štai, ties 
Grinapoliu vos nepatekom į krioklį — 
senos užtvankos liekaną. Atokiau nuo 
upės ant kalno matėme Tiškevičiaus dva
ro griuvėsius. Romantiškai atrodė aplin
kuma, todėl ir nepastebėjom gręsiančio 
pavojaus. Laimė, kad sukaupę jėgas spė
jom prisiirti prie kranto, o tai iš baidarių 
būtų tik šipuliai telikę. Perkėlėm per

Linksmos Radviliškio vyr. skautės.

Žiemos naktį
Tokią tylią žiemos naktį 
Tavęs niekas nesulaiko, 
Stipriai verčia širdį plakti, 
Lūpos šypsosi, lyg vaiko.

Tokią naktį žvaigždės krenta,.
Ir tyla ... tyla aplinkui, 
Tokią tylią naktį šventą 
Liūdesys seniu sulinko.

Žvaigždės šoka, lyg suktinį,
O širdy tyla šventoji,
Taip ramu, ramu krūtinėj, 
Žvaigždės jau mėnuliui moja.

Ir taip gera tokią naktį 
Paklajoti, brist per sniegą, 
Liepti širdžiai stipriai plakti, 
Liepti jai pabust iš miego.

O paskiau, žvaigždutėm krintant, 
Pralinksmėti, nusijuokti,
Ir džiaugsmingai dienai švintant. 
Žiemos naktį pasivogti.

V. NARUŠEVIČIŪTĖ.

aukštą užtvanką ir išvydom apačioj pu
tojančią rėvą. Plaukti buvo neįmanoma. 
Vyrai vilko baidares, o moterys nešėsi 
krantu daiktus. Už kokių dviejų šimtų 
metrų upė įgavo vėl savo ramų paviršių. 
Ir mes plaukėm gražia sraunia Strėva pro 
geltonas šalavijas. Bet štai upė pradėjo 
šakotis. Plaukėme sraunesniąja šaka ir 
priplaukėm raistą. Paskutinioji baidarė 
buvo pasukusi kita šaka. Jiems ūkininkas 
patarė ten plaukti. Vargais negalais grį
žome atgal ir pasukome anąja šaka, bet 
ir ši greit baigės. Bandėme prasimušti 
ajarais. Vienoj vietoj vėl radom sraunią 
vagą. Šioji mus nuviliojo vingiuodama 
dar giliau į raistą ir pasibaigė. Atgal 
plaukti buvo neįmanoma, pirmyn irgi — 
ne. Jau temo. Iki kranto buvo apie šim
tą metrų. Išlipus iš baidarės raistan 
kiekvienas nėrėsi iki juostos. Kitos išei
ties nebuvo išsikelti kaip nors į krantą. 
Su dideliu vargu buvo iškeltos baidarės, 
rizikuojant visai pasinerti raisto marma
lynėj.

Kai . buvo iškeltos baidarės, buvo visai 
tamsu — nakvynės klausimas buvo labai 
aktualus. Niekas nesutiko nakvoti arti 
raisto. Nutarėm kraustytis pirmyn. Per 
du kartus baidarės ir visa manta buvo 
nugabenta už ketverto kilometrų. Greit 
pastatėm dvi palapines, sučiulpėm po ke
letą gabaliukų cukraus ir sulindę po ke
turis į palapinę užmigom, šį kartą be va
karienės.

Koks buvo džiaugsmas, kai’ iš ryto ra
dom netoliese Strėvos vagą. Skubėjom 
nesiprausę ir be pusryčių į Semeliškes. 
Greit pasiekėm Nestrėvančio ežerą, o jo 
gale išvydom Semeliškes. Paplaukėm dar 
Strėva, kol radom gerą sustojimo vietą. 
Miestely pasistiprinom puikiais pusryčiais. 
Vėl atgavom gerą nuotaiką ir, dalyda
miesi vakar pergyventais įspūdžiais, plau
kėm tolyn.

Čia upės kritimas buvo gan didelis. 
Vietomis buvo toks įspūdis, kad važiuoji 
nuo kalniuko su rogutėmis. Upė smarkiai 
vingiuoja pro stačius šlaitus. Saulė ke- 
pinte kepino mus, kol vienoj vietoj tik 
nugavom dušo. Spėjom pasislėpti ūki
ninko pirtelėj, kur užsukę radiją, stebi- 
nom ūkininkus. Neilgai lijo. Saulė vėl 
išlindo iš už debesų. Šnekučiuodami vin-
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giavom tolyn, kol pasiekėm Pastrėvio 
lentpiūvę, kur su dideliu vargu persikė
lėm per užtvanką. Dabar spaudėm smar
kiai, norėjom dar šiandie pasiekti Anykš
čio ežerą. Dangus niaukėsi ir žadėjo 
audrą. Vos įplaukėm į ežerą, ėmė žai
buoti. Norėjom sustoti pas ūkininką, bet 
pamatėm kiek toliau miške palapines. 
Manėm, kad skautai stovyklauja. Pri
plaukus arčiau pasirodė, kad tai vasaro
tojai. O skautai iš tikrųjų čia stovyk
lauja, tik porą kilometrų toliau, ežero pa
krantėj. Kiekvieną minutę galėjo pra
pliupti lietus. Skubėjom. Vos spėjom 
išlipti ant kranto ir uždengti baidares, 
lietus prapliupo kaip iš kibiro, ėmė žai
buoti, griausti, pakilo vėjas. Palapinės 
lingavo. Vanduo upeliu tekėjo, pripildy
damas visas žemumas. Skautai vos spėjo 
kasti griovelius.

Greit užėjusi audra, greit ir praūžė. 
Liko tik kai kurios pasekmės, buvo vėjo 
nuplėšta ir nunešta vėliava, kurią pasi
sekė rasti. Netoli už stovyklos ribų gu
lėjo audros išverstas medis.

Praūžus audrai, norėjom padėkoję leis
tis į kelionę toliau, bet stovyklos šeimi
ninkai, Kauno „Aušros“ tunto VI Kęstu
čio dr-vės skautai, niekaip nenorėjo iš
leisti užjūrio brolių. Nutarėm šią naktį 
praleisti stovykloj. Mums, moteriškoms, 
skautukai užleido palapinę, kurioje mes 
radom lovas, o vyrai kibo statytis sau pa
lapines. Vos spėjom apžvelgti stovyklą, 
kai visai sutemo. Stovyklos virtuvėj lieps
nojo ugnis. Aplink susirinkę bendrakelei
viai džiovinos! šlapius rūbus, maustė ant 
vytelių dešreles ir kepė jas ir vaišino 
skautukus. Arbata šiandie tingiai virė. 
Per dvi valandas vos išvirė. Pagaliau ga
vom visi po puoduką, buterbrodų ir pa
sistiprinę skubėjom Į palapines. Švilpu
kas paskelbė tylą.

Rytą 7 vai. švilpukas prikėlė visus. 
Visi dalyvavome su skautais vėliavos pa
kėlime. Skaniai pavaišinti pusryčiais ir 
pasirašę į dr-vės knygą, atsisveikinom su 
stovykla, nuoširdžiais linksmais skautais. 
Ligi senojo Kietaviškės malūno mus pa
lydėjo baidarėj stovyklos vadas psktn. 
Kutorga ir vienas skautas. Čia jie padėjo 
persikelti per užtvanką.

Persikėlę per užtvanką įplaukėm į gi
lią ir vandeningą upę. Nuo čia du sku
bėjusieji amerikiečiai p. F. B. ir p. E. M. 
išskubėjo pirma, nes jie turėjo suspėti į 

Žiežmarius 4 vai. į autobusą, kuris eina į 
Kauną. O mes pamažu ritomės toliau. 
Ties Kiementos žiotimis užsukom pas ūki
ninką. Čia gavom puikiai užkąsti ir pa
matėm gražiai sutvarkytas trobas, nors 
ūkininkas teturi tik keletą ha.

Plaukti toliau buvo be galo įdomu. 
Vandens kritimas didelis. Srovė didelė, 
akmenys visur kyšojo upės vagoj, o kur 
jų nesimatė, baltavo putos. Jautėmės, lyg 
važiuodami nuo kalno rogutėmis. Irtis 
visai nereikėjo. Tik stabdyti irklu ir ga
na. Tik girdi: „Akmuo kairėj!“ Praleki. 
„Akmuo dešinėj!“ Saugaisi to. Praleki 
laimingai pro visus akmenis. Rami vaga. 
Tik girdi vėl šniokščia. Užsėdi ant ak
mens, skubi greit išlipti ar vikriai nusukti 
baidarę, kol dar baidarės neapsuko šonu 
ir neapvertė. Plaukdami šnekamės su 
ūkininkais. Girdim toliau p. profesorius 
šnekasi „Ana va ten netoli vienas jau 
džiovinasi — išvirto. Panelę arkliais nu
vežė į Žiežmarius“. „Kurioj gi vietoj iš
virto?“ — „Ten toliau!“ „Na, galvojam — 
jau čia gerokos rėvos, tai kas toj vietoj 
gali būti“. Priplaukiam tą vietą, tai vie
nas iš smagesniųjų slenksčių, srovė smar
ki, be to, užsisukimas. Randam mūsiškį 
p. M. Pasakoja kaip išvirto. Srovė vieną 
batą buvo nunešusi apie kilometrą. Viską 
pavyko išgelbėti. Plaukiam toliau. Upė 
teka smarkiai dar, bet akmens ir štai pa
tenkam į upę, karklais užaugusią. Plau
kiam pro mažus karklų terpeklius, pasi
lenkdami, nes juos palietus iškrenta įvai
riausių kirmėlaičių. Vienoj vietoj kvapas 
nežmoniškas. Priplaukę arčiau pamatom 
pastipusį paršiuką. Kurį laiką sugenda 
mūsų gera nuotaika.

Karklai praretėja ir _ greit plaukiam 
pro nuplautas pievas. Ūkininkai skuba 
krauti šieną į vežimus, nes artinasi audra. 
Dangus niaukstosi. Ugniniai žaibo žalčiai 
rangosi tarp debesų. Plaukiam dideliais 
upės vingiais. Upė gražiame slėny. Abie
jose slėnio pusėse tęsiasi graži kalnų pa
norama.

Žiežmariai. Persikėlę per malūno už
tvanką, nutariam čia pat pievoj pasistatyt 
palapines nakvynei. Malūnininkas leidžia 
pasinaudoti kupetom šieno. Čia vėl kaip 
ir Aukštadvary, žiūrovų prisirenka dau
gybė, stebi kaip mes statom palapines. 
Šnabždasi tarp savęs žydeliai, kad cirkas 
atvažiavo. Kai mes užkandžiaujam vie
noj arbatinėj, smalsuolių būrys sukelio- 

jasi aplink langus ir palydi mus iki pala
pinių. Kaip ilgai ten jie pasilieka stovėti, 
nežinau, nes palapinėj miegas greit už
merkė akis.

4 vai. mus pažadina profesorius ir mes 
vėl sėdam prie irklų, nes mes žūt būt pa
siryžę šiandie blogiausiu atveju pasiekti 
Nemuną. Iki Pavolės plaukėm ramia va
ga, bet čia radom užtvanką — lieptą. Ga
lima būtų praplaukti pro vidury paliktą 
spragą, bet ten pratiesta spygliuota viela. 
Toliau plaukiam puikiu Strėvos kanjonu. 
Vaizdai puikūs iš viršaus nuo stačių skar
džių į putojančią Strėvą. Gaila, kad tose 
vietose negalime sustoti ilgiau ir pasigė
rėti. Tik persikėlimai per malūnų užtvan
kas čia vargingesnį — reikia toliau nešti 
baidares. Ir vietomis per upę skersai 
pertemptos spygliuotos vielos sudaro pa
vojų. Paliekam Leliušių malūną. Puikūs 
vaizdai, lyg kino ekrane, pralekia pro 
mūsų akis, ilgai gėrėtis jais negali, nes 
reik' žiūrėt daugiau į dugną, kad neuž
lėktum ant akmens. Gražus, kaip žaliu 
kilimu nuklotas trijų guburių piliakalnis 
sužavi mus ties Maisejūnų km. Dar per
sikėlę per eilę malūnų, pamatom Nemu
ną ir atsiduriam toje vietoje, kur seniau 
gaidys buvo girdimas giedant trijose gu
bernijose. Vilniaus, Kauno ir Suvalkų. 
Ta vieta tai Strėvos žiotys. Paplaukę šiek 
tiek Nemunu, išlipam dešiniam jo krante, 
čia vyrai atneša iš artimiausio kaimo pie
no. Užkandę ir pasilsėję, nutarėm plaukti 
kiek galėsim toliau, nes priešais pūtė la
bai smarkus vėjas, o kai kurie mūsų jau 
buvo smarkiai nuvargę. Vos pasiekėm 
Rumšiškes. Čia nutarė didesnioji dalis 
ekskursijos pasilikti. Profesorius turėjo 
būtinai vykti į Kauną. Aš taip pat no
rėjau greičiau pasiekti Kauną, o be to, 
mane viliojo plaukimas naktį. Praplau- 
kėm dvi rėvas laimingai. Ir toliau visai 
sutemo. Tik mėnuo savo pašvaiste rodė 
kelią. Prie Pažaislio veltui ieškojom to 
pavojingo sielininkams akmens Kamendu- 
lio, bet mes jo nepastebėjom. Taip pat 
nepastebėjom nė Mergelių sales ties Petra
šiūnais. Naktį viskas atrodo kažkaip ki
taip, ypač krantai labai apgaulingi. Čia 
rodos labai toli, bet čia nepamatai, kai 
užleki ant jo. Gerai, kad dar srovė nešė. 
Petrašiūnų žiburiai visą laiką atrodė la
bai arti, bet į juos plaukėm ilgokai. Vė
liau priplaukus buvo labai sunku suvokti 
kur plaukti. Pasukę pro Panemunės šilą

Anksti rytą dalyvavome su skautais vėliavos pakėlime...

jautėmės jau lyg namie, bet čia vieną 
kartą užsėdom ant seklumos. Jau matėm 
Panemunės tilto žiburius. Plaukėm snaus
dami. Tik štai pamatėm kuolą, viela jun
gė ištisą eilę kuolų. Patekom į spąstus, 
užtvertas Nemunas. Visu smarkumu sku
bėjom atgal, priplaukėm prie sielių, ma
nėm, kad tai sielininkų darbas, bet tie 
nieko nežinojo. Jau norėjom baidarę ko
kiu nors būdu gabenti į Kauną, bet ne
sinorėjo šlapią sudėti. Nutarėm pamėginti 
praplaukti pro sielius. Pamažu, laikyda
miesi sielių, praplaukėm ir jokios vielos 
neradom. Laimingai palikom senojo Pa
nemunės tilto polius. Šančiuose buvom 
užlėkę ant maudyklės ribas ženklinančios 
vielos. Aplenkėm ties Žaliuoju Tiltu žem- 
_sexnę ir su brėkštančia aušra išlipome ant 

e kranto. Pakrovėm baidarę ant ratukų.
MūšųĮ^Įionė Aukštadvaris — Strėva — 
Kaunąs JAvo baigta.

aV'C’O 
■ T O
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SKYRIŲ TVARKO 
SKTN. A. ZAUKA

AUKOMS TEBEPLAUKIANT

Išlaisvintam kraštui skirtų aukų skai
čius ir jų vertė didėja. Džiugu tai čia pa
brėžti, juo labiau, kad skautai, neturėda
mi nei didelių turtų, nei atliekamų pini
gų, bendromis jėgomis, kaip skruzdės, vis 
dėlto pajėgia sutelkti nemažų skaičių ver
tingų reikmenių. Tiesa, skautai jau nuo 
pat Nepriklausomybės paskelbimo metų 
yra pripratę, kaip to reikalauja ir šūkis, 
padėti artimui, tačiau ši geroji skautų sa
vybė gal niekuomet taip ryškiai ir gra
žiai nepasireiškė, kaip atgavus amžinąją 
mūsų sostinę — Vilnių. Neretai au
kotojų tarpe tenka pastebėti ir tokių 
skautų, kurie patys yra reikalingi pašal
pos, tačiau nė vienas jų nepasiskundė sa
vo likimu, o paaukavę vieną kitą reik- 
menę, džiaugėsi galėję prisidėti prie ben
dro visų Lietuvos skautų džiaugsmo ir 
vykdomo darbo.

Visi gerai žinome, kad Vilnius yra Lie
tuvos skautybės lopšys, o jį atgavus, vėl 
pasidarė aktualus Vilniaus skautų klau
simas.

Praeitų metų lapkričio mėn. 23 d. prie 
vyr. brolijos vadijos buvo įsteigtas ir pra
dėjo veikti Vilniaus Skautams Remti 
Fondas. Jį tik reikia uoliai ir su atsidė
jimu remti, juo labiau, kad išlaisvintame 
Vilniaus krašte numatoma įsteigti visą ei
lę naujtj vienetų, kurie neturės nei uni
formų, nei raštinės, nei stovyklinio inven
toriaus, nei, pagaliau, būtiniausių skau
tiškų reikmenių, net tinkamų baltinių ir 
drabužių, jau nekalbant apie pinigus. Vil
niaus Skautams Remti Fondas (V. S. 
R. F.) juos visus lygiai turės aprūpinti 
ir pinigais ir skautiškomis bei kasdieni
niam gyvenimui reikalingiausiomis reik- 
menėmis. Taigi šiam fondui, kas tik gali, 
prašomi aukoti skautinę literatūrą, žen
klus, uniformas (galima aukoti atskirai 
valtukes, palaidines, kaklaraiščius, švilpu
kus, peiliukus ir kt.), stovyklini inven
torių, tualetines reikmenes (muilą, dant. 
šepetukus, šukas, nosinaites, rankšluos
čius ir kt.), įvairius civilius drabužius, 
baltinius, o taip pat ir dr-vės raštinės 
knygas, bylas, pinigus, kurie visuomet 
reikalingi ir kt.

Sausio mėn. viduryje visiems tuntams 
ir vietininkijoms buvo paskirti ,,globoti” 
atskiri Vilniaus krašto valsčiai. Be įvai
rių ryšių užmezgimo su atskirais to vals
čiaus gyventojais ir be įvairių kelionių, 
stovyklų ir iškylų, kurios turėtų būti ruo
šiamos tuose valsčiuose, skautų pareiga 
juos taip pat aprūpinti įvairiausiomis do
vanėlėmis ir lietuviška spauda. Nė vie
nas išlaisvinto Vilniaus krašto kaimas ne
turėtų būti aplenktas ar išskirtas. O visa 
tai, ką būsite suplanavę ir atlikę, tuojau 
praneškite vyr. brolijos vadijai. Pagei
daujama taip pat, kad būtą pranešinėja- 
mas ir vilniečiams paaukotų reikmenių 
skaičius bei jų vertė.

Mūsų visos jėgos ir darbas tebūnie 
skirtas išlaisvintam Vilniui. 7

AUKOS IŠLAISVINTO VILNIAUS 
KRAŠTO BROLIAMS IR SESĖMS.
KAUNAS. Kauno Žalgirio tunto Ša

rūno dr-vės skautai ir Kauno Centro tun
to Liepsnos dr-vės skautės Vilniaus D-ro 
Basanavičiaus pradžios m-los neturtin
giems moksleiviams paaukojo 530 įvai
riausių reikmenių už 800 Lt.

PLUNGE. Telšių skautų tunto Plun
gės I-os Duonelaičio dr-vės skautai, per 
skautų brolijos vyr. vadi ją, Vilniaus kraš
to moksleiviams paaukojo 92 vadovėlius, 
5 lapus suger. popieriaus, 3 sąsiuvinius, 
2 drožtukus, 1 dėžutę spalvotų pieštukų, 
1 odinį bloknotėlį, 1 žemėlapį ir 1 par
kerį. Iš viso 106 mokslo priemones už 
195,70 Lt.

Mūsų vienetai, narių skaičius ir vadai
(Tęsinys).

ALYTAUS SKAUTŲ TUNTAS.
Tuntininkas — sk. vytis Adolfas Orvidas.

1. I Prezidento Smetonos sk. dr-vė, 
Alytuje; 32; sklt. Juozas Šibaila.

2. II Vyt. Didžiojo sk. dr-vė, Alytuje;
14; sklt. Vytautas Neverauskas.

3. III Margio sk. dr-vė, Alytuje; 24; 
sklt. Jonas Neverauskas.

4. IV Geležinio Vilko sk. dr-vė, Aly
tuje; 30; sklt. Pranas Pangonis.

5. I vysk. Valančiaus sk. vyčių būre
lis, Alytuje; 9; sklt. Vladas Feiferis.

6. I L. K. Mindaugo jūrų sk. laivas, 
Alytuje; 23; valt. Jonas Miglinas.

7. II karin. Juozapavičiaus jūrų sk. 
laivas, Alytuje; 22; valt. Algirdas Žida- 
navičius.

RASEINIŲ SKAUTŲ TUNTAS.

Tuntininkas — psktn. Jonas Matulionis.
1. D. L. K. Vytauto sk. dr-vė, Rasei

niuose; 25; psklt. Stasys Daktaravičius.
2. Dariaus — Girėno sk. dr-vė, Šilu

voje; 28; vyr. sklt. Petras Rinkevičius.
3. Dr. J. Basanavičiaus sk. dr-vė, Kel

mėje; 35 skautai ir 14 kand.; Eduardas 
Streikus.

KAUNO PILIES SKAUTŲ TUNTAS.

Tuntininkas — vyr. sktn. Ant. Saulaitis.
1. H inž. P. Vileišio sk. vyčių dr-vė; 

35; vyr. sklt. Lionginas Barauskas.
2. I Dr. J. Basanavičiaus sk. dr-vė; 35; 

vyr. sklt. Juozas Prušinskas.
3. I Dariaus ir Girėno oro skautų dr- 

vė; 49; pskt. Antanas Valaitis.
4. I kar. Juozapavičiaus sk. dr-vė; 43; 

sklt. Meilutis Marčiukaitis.
5. IV Šv. Aloyzo sk. dr-vė; 26; sklt. 

Julius Kaštaunas.
6. IX Kun. Strazdelio sk. dr-vė; 59; 

sklt. Aleksas Dubauskas.
7. X Dr. V. Kudirkos sk. dr-vė; 45; 

sktn. Jonas Butauskas.

Iš viso, išlaisvinto Vilniaus krašto bro
liams ir sesėms, skautai jau paaukojo 
5.092 reikmenes — mokslo priemones ir 
9.500 žurnalų už 11 ^jį.1,60 Lt.

AUKOS VILNIAUS SKAUTAMS REMTI 
FONDUI.
(Tęsinys).

Fondui daiktais aukojo:
5. Telšių skautų tunto Plungės I-o j i 

Duonelaičio dr-vė raštinės reikmenių už 
19,85 Lt.

6. Tarybos Pirmi j a kasos knygų ir 
pajamų kvitų knygučių už 26,50 Lt.

7. Vyr. brolijos vadija raštinės reik
menių už 4,15 Lt.

Iš viso ligi š. m. 1.20 paaukota daiktu 
už 2.337,50 Lt.
Fondui pinigais aukojo:

9. Kauno Apskrities skautų tunto XI 
Šarūno dr-vė 15 Lt.

Iš viso iki š. m. 1.20 paaukota pini
gais 295 Lt.

8. VIII K. M. Čiurlionies sk. dr-vė;
47; vyr. sklt. Mečys Butkus.

9. XIV K. Vaidoto sk. dr-vė; 20; vyr. 
sklt. Zenonas Ašoklis.

10. XVI Geležinio Vilko sk. dr-vė; 30; 
vyr. sklt'. Česlovas Jonušas.

11. Damijonaičio jaun. skautų dr-vė; 
25.

PANEVĖŽIO SKAUTŲ TUNTAS.

Tuntininkas — psktn. Petras Balčiūnas.
1. Kęstučio dr-vės sk. vyčių S. Dau

kanto būrelis, Panevėžyje; 8; sklt. Jonas 
Januškevičius.

2. Kun. Lindės-Dobilo sk. vyčių bū
relis, Panevėžyje; 12; psklt. Vytautas 
Slabšinskas.

3. Dariaus Girėno dr-vės sk. vyčių 
Dr. J. Basanavičiaus būrelis, Panevėžyje; 
11; sklt. Zenonas Paulauskas.

4. I D. L. K. Kęstučio jaun. sk. ir skau
tų dr-vė, Panevėžyje; 55 skautai ir 30 
jaun. sk.; sklt. Kazys Cijūnėlis.

5. II D. L. K. Algirdo sk. dr-vė, Pa
nevėžyje; 32; psklt. Albertas Stepanka.

6. VIII Dariaus Girėno sk. dr-vė, Pa
nevėžyje; 35; sklt. Karolis Vilsonas.

7. V D. L. K. Kęstučio sk. dr-vė, Še
duvoje; 20; sklt. Algirdas Žitkus.

8. VI D. L. K. Mindaugo sk. dr-vė, 
Šeduvoje; 13; sklt. Adolfas Teišenkis.

9. Šarūno jūrų sk. laivas, Panevėžyje; 
30; valt. Bronius Bistras.

10. Vyt. Didžiojo jūrų sk. laivas, Pa
nevėžyje; 28; valt. Kostas Koržinskas.

TRAKŲ SKAUTŲ TUNTAS.

Tuntininkas — Dominikas Kalvelis.
1. Trakų Pilies sk. dr-vė, Kaišiadory

se; 40; vyr. sklt. Juozas Stempožeckas.
2. Jaun. sk. dr-vė, Kaišiadoryse; 24; 

psktn. Kazys Tirva.
3. Jaun. sk. dr-vė, Vievyje; 20; Vin

cas Minkevičius.
4. JaUn. sk. dr-vė, Žasliuose; 28; sklt. 

Viktoras Baniulaitis.

• 34 •

10



a. a. MUSŲ STOVYKLOS IR KELIONES A
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiN

Jurbarko vietin. stovykla
(VI.20 —. VI.30)

Gražiame Paežerėlių miškelyje, greta 
mažutės bažnytėlės, praeitą vasarą buvo 
įsikūręs didokas palapinių miestelis. Jį 
puošė gražus, stilingas kryžius, tautinė vė
liava, Įvairūs skautiški įrengimai ir dide
lį nusistebėjimą apylinkės gyventojų tar
pe keliąs stalas.

„Miestelio“ gyventojai nors „tautybių“ 
atžvilgiu buvo mišrūs: 23 jurbarkiečiai, 
2 klaipėdiečiai — pabėgėliai, 1 — Korp! 
„Vyties“ ir 2 jaunesnieji skautai, bet su
gyveno kuo geriausiai. Jų nuotaika, dar
bais, o ypač laužais stebėjosi visi apylin
kių gyventojai. Nebuvo to vakaro, kad 
prie laužo, net su savo programa, nedaly
vautų linksmi ir nuoširdūs kaimynai, vie
tos vargonininko vadovaujami. Jų gražios 
dainos stebindavo ir pačius geriausius 
mūsų tarpe muzikos žinovus.

Už tai atsilygindami skautai šventadie
niais parapijos bažnytėlėje, sudarę bažny
tinį chorą, giedodavo liturgines giesmes.

Tas abipusiškas bendradarbiavimas 
tuo nesiribodavo: keletą kartų buvo su
ruoštos net gegužinės, kuriose apsčiai da
lyvaudavo apylinkės jaunuomenė, skautai 
ir, netoli stovyklaujančios, jurbarkietės 
skautės.

Be to, stovyklautojai turėjo progos pa
daryti kolektyvų gerą darbelį. Mat, gre
timame bažnytkaimyje, Ilguvoje atostoga
vo žinoma akloji dainininkė p. B. Grince- 
vičiūtė, kuri perrašinėjo tuo laiku į ak
lųjų šriftą knygas. Pas ją kasdien nuvyk
davo vienas iš stovyklautojų ir skaityda
vo verčiamąjį dalyką, kad akloji galėtų 
užrašyti.

Skautai ir apylinkės gyventojai turėjo 
laimės net girdėti jos dainų, kadangi p. 
Grincevičiūtė mielai dalyvaudavo mūsų 
laužuose.

Bet tos 2 savaitės prabėgo lyg dvi die
nos. Teko atsisveikinti su maloniais kai-

2 valandos Trakuose
(Kelionės įspūdžiai)

Iš Vilniaus, pro Panerių kalnus vin
giuojančiu vieškeliu, neša mūsų būreli 
autobusas Trakų linkui. Kelias vienas iš 
blogesniųjų; atrodo, kad važiuojam per 
kokius nors griovius, duobes... Atsisuku 
atgal pažiūrėti pro langą. Kelio nesimato, 
jis skęsta dulkių sūkuryje. Pakelėse ma
tyti nedidelių kaimelių, dar neišskirstytų 
į viensėdžius. Nameliai verti pasigailėji
mo. Vieni jų pagriuvę, kiti paramstyti vos 
besilaiko. Per valandą jau Trakuose. 
Miestelis nedidelis. Į akis krenta nedi
delėje aikštėje kuklus paminklas 1863 
metų sukilėliams paminėti.

Miestelyje matyti daugybė kariuome
nės. (Mat, teko būti mobilizacijos metu, 
t. y., rugpjūčio 26 d.). Žmonės kažko iš
sigandę, atrodo nusiminę.

Pirmiausia užeinam į Vytauto staty
dintą bažnyčią, kurioje matėme vienintelį 
iš viso pagamintą portretą, kuris vaizduo
tų Vytautą su barzda. Aplankę bažnyčią, 
vėl atsiduriame gatvėje. Užkalbiname lie- 

mynais. Paskutinį vakarą stovykla svečių 
tiesiog nesutalpino. O kiek jų buvo prie 
laužo!

Atsimenu, pradžioje laužo apylinkės 
mergaitės kiekvieną stovyklautoją apdo
vanojo baltomis, žydinčiomis gėlėmis ir 
prašė dažniau čia stovyklauti, vyrų vardu 
tuo tarpu į skautus kalbėjo p. Sakių aps. 
viršininkas. Jo kalba buvo palydėta 
griausmingomis ovacijomis. Kalbant sto
vyklos viršininkui psk. E. Kanclyviui, ne 
vienam riedėjo ašaros, kurios, žinoma, 
greitai buvo nušluostytos linksmų skau
tiškų pokštų.

Kitą dieną apylinkės gyventojai „mies
telio“ vietoje rado tik medinį stovyklos 
kryžių... Girdutis.

Jurbarkiečiai 
kelionėje Į 
stovyklą.

Atsidūrus pilies griuvėsių pašonėje, prisi
mena istoriniai įvykiai, Kęstutis, kovos...

tuviškai moterį, klausdami karaimų ku
nigo adreso. Norime apžiūrėti karaimų 
mečete, kuri tuo metu buvo užrakinta. 
Moteriškė silpnai kalba lietuviškai, ir tai, 
kalbėdama nuolat žvalgosi į šalis, ar nie
kas iš pašalinių negirdi ar nemato...

Neužilgo, apžiūrėję mečetę, turim ma
lonų pašnekesį su karaimų dvasiškiu. Jis 
lenkiškai aiškina, mūsų prašomas, savo 
tikybos apeigas bei papročius.

— Tas javų vainikas, — pasakoja jis, 
— kurį matėte virš durų, dabar ten bus 
toje pat vietoje ligi kito derliaus, kada jį 
pakeis naujojo derliaus vainikas.

— Ar daug yra Trakuose karaimų šei
mų? — klausiame.

— Bus per 70.
Karaimų dvasiškis, kaip mums, lietu

viams, maloniai sutiko parodyti savo bu
tą ir brangius istdrinius raštus. Atrakinęs 
specialiais raktais spintą (greičiau „ka- 
modą“), parodė vieną po kito istorinius 
raštus, siekiančius net Vytauto laikus. Tai 
tikrai vertingos istorinės liekanos. Pavar
čius svečių knygą, teko matyti kelių eks
kursijų iš Lietuvos parašus. Stalas ap
verstas karaimų literatūra.

Trumpai — šis tas apie karaimus.
Jų kilmė neaiški. Tai yra lyg vidurys 

tarp totorių ir žydų. Tikybos atžvilgiu su
daro Mozės išpažintojų sektą, kuri atmeta 
Talmudą, griežtai laikydamasi senosios 
Jeruzalės bažnyčios apeigų. Vyriausias 
kunigas vadinamas hachanas.

Karaimų sektos įsteigėju laikomas 
Anan'as ben Dovyd'as iš Bagdado, kuris 
761 m. įsteigė Jeruzalėje sinagogą.

Lietuvoje bei Vilniaus krašte gyve
nantieji karaimai labai brangina Vytautą.

Nuo 1927 metų Trakai virto karaimų 
bažnytine provincija.

(Pabaiga 41 psl.)
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Seserijos vadijoje 
SKAUTININKIŲ IR VADOVIŲ DĖMESIUI.

Esantis Seserijos Vadijcs knygynėlis jau sutvarkytas. Skau- 
tininkės ir vadovės, norinčios gauti knygas, kreipiasi pas rei
kalų vedėją. Knygininke.

Paskubėk užsisakyti
SKAUTŲ AIDĄ.

Brolijos vadijoje
Vasario 16-tosios proga daugelis skautų vienetų jau ruo

šiasi aplankyti ir sušelpti neturtingas šeimas.
SVEIKINIMAI IŠ-ĘORTUGALIJOS

1.26 gautas Kalėdų-Naujų Metų ir Portugalijos skautų 
organizacijos vadovybės sveikinimas. Šis užsienio skautų svei
kinimas, dėl vis aplink siaučiančio karo, kelionėje išbuvo dau
giau kaip mėnesi laiko.

KAUNO PILIES SKAUTŲ TUNTAS.
govės vadija papildyta naujais 
būrelių vadais, kurie dirbs ne
mažiau, kaip senieji.

amžiaus

sueigos, 
kronikos

Sklt. J. Mažrimas.

Iš viso buvo apdo- 
Jiems 

dovanėlių už apie 800 lt. 
dr-vė, kiek galėdama, 
ir Vilniaus Skautams 

Fondui.

SKAUTŲ TUNTAS.
Gruodžio 28 d. dr-vės skau

tai su „Liepsnos“ dr-vės skau
tėmis vyksta į Vilnių, kur vie
tas Dr. Basanavičiaus pradžios 
m-los neturtingiems skautukams 
ir moksleiviams suruošia Kalėdų 
šventvakarį ir apdovanoja juos 
šiltais drabužiais, maisto pro
duktais, mokymo priemonėmis 
bei žaislais, 
vano per 150 vaikučių. 
Įteikta 
Be to, 
aukoja 
Remti

Naujų Metų išvakarėse, ga
vus atitinkamų įstaigų leidimus, 
dr-vės skautai drauge su „Lieps
nos“ dr-vės skautėmis atitinka
momis švenčių dovanomis ap
dovanojo 10 Kauno gatvėse bu
dinčių policininkų. Dr-vės skau
tai tikisi, kad ateinančių Naujų 
Metų išvakarėse panašiai pa- 
sielks ir kiti skautai-ės, supratę 
kokias atsakomingas, o drauge 
ir sunkias pareigas, nepaisydami 
jokių oro atmainų, atlieka mūsų 
gatvėse budintieji policininkai.

Dr-vėje šiuo metu veikia La
pinų, Briedžių ir Vanagų skil
tys, kurioms vadovauja V. Mor- 
'kūnas, L. Trečiokas ir L. Gužas.

Skiltininkai šiuo metu susirū
pinę dr-vėje vykstančiu skilčių 
konkursu, nes draugininkas sktn. 
Zauka ir jo padėjėjas skltn. T. 
Aravičius sugalvojo tokį kon
kursą, kurs ne tik skautus, bet 
ir skiltininkus privertė gerokai 
pasispausti. O kas konkursą lai
mės — paaiškės dar tik balan
džio 23 d.

Dr-vė 1.13 gavo tokį Kauno

KAUNO TVIRTOVĖS SKAUTŲ TUNTAS
I sk. vyčių draugovė.

Daugelis draugovės vadų, kaip 
įvairių įstaigų tarnautojai, išsi
kėlė į Vilnių, kur aktyviai vėl 
imsis skautiškojo darbo. Drau-

KAUNO ŽALGIRIO
L. K. Šarūno Draugovė.

Praeitų metų pradžioje dr-vė 
persiorganizavo; vyr.
jaun. skautai ruošiami III p. 1. 
ir įžodžiui, ruošiamos 
įsigyjama graži dr-vės 
knyga ir dr-vės vėliava, kurią 
dr-vei Motinos Dieną įteikė šefo i 
pavad. vyr. sktn. J. Alekna. 
Įteikdamas vėliavą, šefo pava
duotojas šarūniečiams, ypač 
draugininkui, pareiškė ypatin- j
gą padėką už pasidarbavimą or
ganizuojant pagalbą Klaipėdos i
pabėgėliams. Skautų motutes 
dr-vės vadija Motinos Dienos 
proga pasveikino atitinkamomis 
atvirutėmis, c skautai — įteik- ( 
darni puokštes gėlių. Tą pat die- , 
ną dr-vė atlieka ir radijo va
landėlės programą. (

Netrukus dr-vėje suorgani- ( 
zuojamas keliolikos skautų dvi
ratininkų būrelis, ruošiamos iš
kylos, lauko žaidimai, sueigos ir 
dalyvaujama įvairiose iškilmėse, 
o tuojau po vasaros atostogų su- 
ruošiama ir bandomoji pavojaus 
naktinė išvyka.

Dr-vė, nujautusi galimą Vil
niaus krašto grįžimą prie Lietu
vos, pirmoji pradeda ir ragina 

kitus telkti Vilniaus krašto 
moksleiviams įvairias mokymo 
priemones.

Vėlinių vakarą dr-vė, po ati
tinkamos sueigos, pagerbdama 
žuvusius Vilniaus laisvės kovo
tojus, ant Nežinomojo Kareivio 
kapo padėjo gyvų gėlių puokštę. 

Lapkričio 18 d., Latvijos Ne
priklausomybės šv. proga, iš
siunčiami Latvijos lietuvių skau
tų vienetams trys pačių dr-vės 
skautų padaryti albumai.

I Dr. J. Basanavičiaus dr-vė.
— Surucšėme Naujųjų Metų 

sutikimą. Svečių turėjome pilną 
salę. Sk. Lapė suvaidino Čiur
lionienės monologą „Dolpelis 
ministerijoj tarnauja“. Muz. Gi- 
landui akompanuojant, Rutkaus
kas gražiai pagrojo smuiku. 
Gimnazijos oktetas, vadovauja
mas p. mokyt. Čeičio, padaina
vo ariją iš „Aidos“ ir keletą po
puliarių dainų. Prieš pat Naujus 
Metus globėjas p. V. Bičiūnas 
tarė žodį ir palinkėjo viso ge
riausio 1940 m. Programa baig
ta transliacija Naujų Metų su
tikimo iš Gedimino kalno.

— Dr-vei buvo labai reika
lingos lėšos: buvo išlaidų pernai 
stovyklaujant prie Zelvės ežero. 
Gautas pelnas padės dr-vei 
tvarkytis ir šią vasarą stovyk
lauti laisvame Vilniaus krašte.

— Skautų Aidą visi skautai 
užsisakė ir tikimės pakonkuruo- 
ti su prityrusiais platintojais: 
nors ir ne laimėti, bet ir nepa
siduoti!

— Draugovė, turėdama vai
dintojų, sportininkų ir norėda
ma užmegsti santykius su kito

KĖDAINIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Ryšininkystės kursai.

Kėdainių Lukšio dr-vės skil
tininkai, tuntininko sktn. A. 
Vaškevičiaus ir*vyr. sklt. J. Sa
dausko, buvo supažindinti su te
lefono aparatais.

Gimnazijos patalpose įsiren- 
gėm telefono centralinę ir ketu- 
rius atskirus punktus.

Apskrities Policijos Vado raštą 
— padėką:

„Kauno miesto policijos var
du nuoširdžiai dėkoju Šarūno 
draugovės skautams už įteiktas 
dovanas Naujųjų Metų naktį 
Kaimo miesto policijos sargybi
niams.

mis draugovėmis, ruošiasi dar 
iki vasaros kai kur provincijoje 
apsilankyti.

Geras darbelis.
XII.30 penkios K. IV. valst. 

gimnazijos dr-vės suruošė ne
turtingiems vaikams eglutę — 
arbatėlę; dvi mergaičių Kauno 
Centro tunto; Jūratės ir Lai
mos; trys berniukų Kauno Pilies 
tunto: I Dr. J. Basanavičiaus, 
M. K. Čiurlionies ir oro skautų 
Dariaus ir Girėno dr-vės.

Kiekvienas skautas-ė sunešė: 
dovanėlių, užkandos ir po lėkš
tutę, šaukštelį ir puodelį. Dar 
kiekvienas-a turėjo surasti ir 
atvesti po vieną neturtingą vai
ką, kurių buvo apie 60. Vaikai 
buvo skaučių pamokyti ratelių 
ir žaidimų. Skautai, vadovauja
mi sk. vyč. vyr. sklt. M. But
kaus, palinksmino dainomis ir 
pasirodymais, parodė įvairiausių 
žaidimų. Dar vaikučiams šį tą 
papasakojo draugovių globėjai 
p. mok. V. Bičiūnas ir p. mok. 
Pilvelytė. Vaikai, nemokamoj 
loterijoj su visais pilnais bilie
tais ištraukę dovanėles, skaučių 
padedami, ruošėsi namo. Rič.

Dabar skiltininkai atskirai 
lavina visus skautus. Pasiekta 
neblogų rezultatų: visi skautai 
jau gali laisvai aptarnauti tele
fono centralinę, perduoti ar pri
imti telefonogramas bei Morzės 
ženklus.

Laukiam pasirodančių skilti- 
ninkų kursų! M-y s B.

Šis Jūsų žygis, rodąs, kad 
jaunimas supranta ir įvertina 
sunkų policijos darbą, policijos 
tarnautojams yra didelė morali- * 
nė parama, kuri juos paskatins 
dar uoliau atlikti savo pareigas 
budint visuomenės ir valstybės 
sargyboje“. T-as.
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MARIJAMPOLĖS
VI Perkūno dr-vė.

— XH.20 įvyko paskutinė pr. 
metais sueiga. Buvo atsilankęs 
tuntininkas gimn. mkt. J. Ciuta. 
Br. tuntininkas papasakojo savo 
įspūdžius iš Vilniaus, kur daly
vavo Vilniaus skautų tunto įstei
gime.

— Pradžioje mokslo metų 
dr-vėje buvo įsteigtas pasižy
mėjimo ženklas Geltonasis Raiš
tis. Juo apdovanojami darbštu
mu, sumanumu ir skautiškumu

PANEVĖŽIO SKAUTŲ TUNTAS.
VIII Dariaus - Girėno dr-vė.

— Pabaigęs mokslą, senasis 
draugininkas sklt. Sev. Kupre
vičius apleido mokyklą. Parei
gas perėmė energingas v. sklt. K. 
Vilsonas; dr-ko pav. v. sklt. Z. 
Paulauskas ir adjutantas psklt. 
V. Poškus.

— X.21 surengėm vakarą, 
kuris davė apie Lt 80,— pelno. 
Iš jų Lt 35,— paskyrėm Vilniaus 
skautams.

PRIENŲ SKAUTŲ
— Pasirinko vardus. Prienų 

Žiburio priv. gimnazijoj veikė 
dvi bevardės skaučių-skautų 
draugovės. Skautų dr-vė, va
dovaujama sklt. Ig. Lapatos, va
dinsis I Gedimino Pilies dr-vė, 
o skaučių dr-vė, vadovaujama 
sk.' B. Mikolajūnaitės, — II Au
dronės dr-vė.

— Mes pirmieji! Trys gim
nazijos Gedimino Pilies dr-vės 
skautai, skt. Ig. Lapata, psklt. J. 
Noreika ir psklt. A. Kašuba, 
kaip vietininkijos atstovai, da-

SKUODO SKAUTŲ
— Skautams Skuode vado

vauja J. Vareika; sesėms J. Mi
liutė.

— Skautų pastangomis pra
dėti Skuodo gimnazijoje sanita
rijos kursai. Juos veda gyd. 
Sandargas. Susidomėjimas dide-

SKAUTŲ TUNTAS.
pasižymėję skautai. Iki šiol ap
dovanota 14 asm.

— Dr-vės vadija: globėjas 
psktn. Z. Turnevičius, vadas v. 
skltn. V. Kerbelis, adjutantas v. 
sklt. T. Bukaveckas, nariai: v. 
sklt. M. Kemėžys, v. sklt. A. Pe- 
čionaitis; sklt. M. Kriščiūnas, v. 
sklt. K. Černiauskas, psklt. A. 
Vosylius, sklt. J. Janickas, psklt. 
V. Kidolius, skit. V. Marčiulio
nis, psklt. V. Armonas.

Varnas.

— IX. 12 vėl atgimė buvęs 
skautų vyčių Dr. Jono Basana
vičiaus būrelis, jį sudaro 13 
skautų. Smarkiai ruošiamės eg
zaminams ir savo šefo dien. 
mirties išvakarėse žadam duoti 
įžodį. Būreliui vadovauja v. sklt. 
Z. Paulauskas.

— XII. 1 pradėjom taupyti 
stovyklai į Vilniaus kraštą. Da
bar mūsų didžiausi norai dirbti 
ir taupyti. . Vavaraiva.

VIET1NINKIJA.
lyvavo Vilniaus tunto įkurtuvių 
iškilmėse Vilniuje XU.8. Tai 
pirmieji moksleiviai priemėčiai, 
aplankę išlaisvintąją sostinę.

— Ruošiamės. Vietininkijoj 
dabar vyksta skautiško lavini
mosi kursai, juos lanko 25 skau- 
tės-ai. Užsiėmimai daromi tre
čiadieniais ir šeštadieniais, trun
ka apie 2 vai.; veda daugiau pa
tyrę vietininkijos skautai ir rė
mėjai. Kursai, prasidėję XII.13, 
baigsis apie II. 10. Akiki.

VIETININKIJA.
lis, noriai lankomi ne tik skau
tų, bet ir šiaip moksleivių.

— 1.28 Skuodan atvyksta 
Skuodo skautų pakviestas Šiau
lių valstyb. teatras, kur suvai
dins Vilhelmo Vernerio „Žmo

nės ant ledo“. Juozukas.

ŠAKIŲ TUNTAS.
Jankų valse, skautai-ės. 3 skiltys — 2 berniukų ir 1 mer-

Jankų km. yra Margio dr-vė: gaičių. Z.

ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
III L. D. K. Kęstučio dr-vė.
— 1.5 - 6 suruošėm 7-je pr. 

mokykloje skautišką pasilinks
minimą. Už patalpas, kuriomis 
dažnai naudojamės, reiškiame 
mokyklos vedėjui p. Šerkšniui 
ir sės. vyr. sklt. Lapinskaitei 
skautišką dėkui.

— Meškuičiai. Lankome 
Šiaulių tunto ryšininkų kursus. 
Taip pat lankome ir skiltininkų 
kursus, kuriems vadovauja 
psktn. V. Jūras.

Psklt. Saulutė.

UTENOS SKAUTŲ TUNTAS.
Skiltininldų-kų kursai.

Pradėtieji kursai tęsėsi iki 
pat Kalėdų. Buvo padaryta apie 
10 sueigų.

Utenos tunto reikalų vedėjas 
Pr. Truskūnas kalbėjo apie raš
tinės dalykus., tuntininkas V. 
Smolenskas apie vado privalu
mus ir draugininkas vyr. sklt. 
M. Namajūnas apie skiltį ir jos 
praktiškąjį veikimą. Šie kursai 
numatomi tęsti toliau per drau
govių vadijų posėdžius.

Šių kursų lankytojams yra 
užduotos parašyti šios temos:
1. „Kaip aš tarnausiu tėvynei“,
2. „Kaip vadovausiu savai skil
čiai“ ir 3. ..Skautų įstatų įgy
vendinimas“. Šias temas kursų

SI/ A I I T AUKOK VILNIAUS SKAUTAMS ■HZ, REMTI FONDUI.

VILKAVIŠKIO SKAUTŲ TUNTAS.
Atitaisymas.

Skautų Aido pr. m. 24 nr. 
žinutėje iš Vilkaviškio tunto 
veiklos įsibrovė klaida, būtent, 
rašant apie skautų ir eucharisti- 
ninkų krepšinio rungtynes, pa
tiektas netikras rezultatas: rung

Florijono dr-vė.
— Dr-vėje yra 4 skiltys: gai

džių, sakalų, elnių ir arų, o 
skautų — 51.

— X.28 surengto vakaro pel
no dalis paskirta broliams vil
niečiams.

— XI.5 arų skiltis, kuri bu
vo sudaryta iš Prekybos mokyk
los mokinių, atsiskyrė ir Preky
bos mokykloj įsteigė savo dr-vę.

— XI. 12 buvo dr-vės Vil
niaus sueiga.

Sk. v. A. Gapanavičius.

vadovybė atskirai įvertins, o 
paskiau per draugovių vadijų 
posėdžių sueigas svarstys skilti- 
ninkai. M.

Molėtai.
— Šiemet skautai veikia su 

didele energija. Globėjas dir. 
Alf. Taškūnas sako, kad tokie 
veikimo metai buvo jau seniai. 
Teko girdėti, kad ir Utenos tun
to adjutantas, džiaugdamasis 
Molėtų skautų veikla, yra pasa
kęs: „Mūsų tunte veikliausi yra 
Molėtai“.

— XU.23 įvyko paskutinioji 
prieš atostogas sueiga. Daug 
skautų užsisakė po du laikraš
čius: Skautų Aidą ir Karį.

Mr. Ms.

tynės baigėsi rezultatu 19—18 
(9—6) eucharistininkų naudai. 
Skautų ekipoje žaidė skautas 
Kūno Kultūros mokyt. Č. Pet
rauskas ir Er. Bemikeris.

Kor.

Sausio 17 d. Lietuvos Aido 21 nr. 
įdėtame straipsnelyje „Veiklūs Latvijos 
lietuviai”, tarp kitko, skaitome: „Provin
cijoje taip pat aktingai reiškiasi organi
zacinis darbas. Antai, Jelgavoje įsteig
ta jūrų skautų draugovė, suorganizuota 
pradžios mokyklos vedėjo J. Garškos ir 
mokytojų instituto auklėtinio A. Griga- 
lionio. Taip pat skaučių draugovė, kiek 
įstengdama, gyvina jaunimo organizacinį 
darbą”.

Red. įsisteigusiam naujam vienetui 
linkime gero vėjo buriuojant ir geros 
sėkmės skautauj ant.

Kariaujančių šalių skautai ir skautės 
šiuo metu atlieka labai daug ir svarbių 
uždavinių savo kraštams.

Lietuvos Aide šių metų 35 nr. įdėta
me straipsnyje „Prancūzės karo audroje”,

mus huso-
(Spaudos apžvalga)

tarp kitko, rašoma: — Greta Raudono
jo Kryžiaus draugijų, skautų federacijos, 
socialinės globos ir kitokių draugijų, bu
vo sukurta nesuskaitoma daugybė priva
čių ratelių, ir kaip tik toms moterims 
buvo pavesta rūpintis dauguma sanita
rinių ir socialinių vadybų.

Mūsų kariuomenės savaitinis laikraš
tis Karys mokyklos ir kariuomenės sky
riuje neretai įdeda straipsnelii} bei kroni
kos žinučių ir iš skautų gyvenimo.

Šių metų Kario 3 nr., be kelių tilpu
sių kronikos žinučių, yra atspausdintas 
p. A. Žagaraičio straipsnelis „Skautai į 

Vilniją”, kuriame trumpai aprašomas at
gautosios Vilniaus srities paskirstymas 
valsčiais skautiį ir skaučių tuntams bei 
vietininkųoms. Straipsnelį autorius bai
gia šiais žodžiais: — Kaip gi į tai turė
ti} atsiliepti skautai ir skautės? Visu 
jaunystės entuziazmu, visa energija ir 
visomis jėgomis. Juk tai yra mūsų kraš
tas, mes jame gyvensime ir tvarkysimės. 
Todėl kurkime ateitį visi, kad galėtume 
džiaugtis jos vaisiais.

Lietuvos Sparnai (1 nr.) praneša, kad 
pirmoji Lietuvoje oro skautų Dariaus ir 
Girėno draugovė savo narių lavinimui 
įsteigė aviacinio turinio biblioteką.

Red. Būtų gražu, jei skautai, turin
tieji šios srities atliekamų vadovėlių, juos 
perleistų Dariaus ir Girėno dr-vės įsteig
tai bibliotekai.
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♦ Stovykla lobių saloje ♦
(Pradžia Sk. A. 1939 m. 14—15 nr.)._______________________________________

BELAISVIS.

— Kiek laiko, Kazy? — paklausė Viktoras.
— Tu jau ketvirtą kartą klausi tą patį, — atsakė skilti- 

ninkas. — Jie turėtų grįžti už dešimties minučių. Tada būtų 
lygiai valanda. Nuobodu laukti, tiesa? Jiems įdomiau, kaip 
mums.

— Daug įdomiau. Kažin, ką jie ten rado — griaučių, deg- 
. tinės, šilko...

— Pirmiausia, sušalo kojas, — pertraukė Kazys, — nes 
ten baisus skersvėjis.

— Ir mano kojos baigia atšalti, — prisipažino Jonas, — 
norėčiau, kad jie grįžtų. '

— Kas daryti, jei jie negrįš sutartu laiku? — paklausė 
vienas Vaškio draugų. — Ar apgalvojote tokį atsitikimą, pone 
Kazy? .

Kazio veidas atrodė susirūpinęs.
— Aš visą laiką apie tai galvoju, — atsakė jis. — Ga

lėtume eiti jų ieškoti arba nuplaukti į miestelį ir pakviesti poli
ciją. Bet dėdė pats sakė, kad nereikia policijos kviesti neįsiti
kinus, kad ji tikrai reikalinga.

Skiltininkas pažvelgė į savo laikrodį.
— Laikas pasibaigė, — pranešė jis rimtai. — Turime ką 

nors daryti, nes...
— Alio, alio! — pertraukė jį kažkoks duslus balsas. Kazys 

ir jo draugai pašoko. Kas šaukė?
Vytas pribėgo prie durų ir pažiūrėjo į koridorių. Jame 

buvo tamsu ir tylu.
Vienas Vaškio draugų, nusijuokė.
— Aišku, kad balsas šaukė iš tunelio, — pasakė jis. — 

Jie grįžta ir iš tolo praneša mums apie tai. Paklausykime!
Jis atsiklaupė ant grindų ir sušuko:
— Alio, alio, eikite čionai!
Kažkas atsakė, bet ne iš požemio.
Ir tada Jonas sušuko ištiesęs ranką:
— Žiūrėkite!
Visi sužiuro į nurodytą vietą ir pamatė, kad siena vienoje 

vietoje pradėjo judėti ir pagaliau atsidarė, kaip geležinės spintos 
durys, už kurių žiojosi tamsuma.

Skautai tvirčiau suspaudė savo lazdas, ir vyrai užraitė 
rankoves, ruošdamiesi kautis. Tada iš tamsos išplaukė maža 
švieselė, vos vos apšviesdama kažkokio vyro galvą.

— Stok, arba šausiu! — sušuko vienas Vaškio draugų, 
išsitraukęs revolverį.

Jam atsakė skardus juokas.
— Dėdė! — sušuko Kazys, vyrui įšokus į kambarį.
— Taip, dėdė, — atsakė p. Briedis. — Nepykite, kad jus 

taip išgąsdinau. — Jis atsisuko į skylę sienoje. — Išlipkite, 
draugai. Mūsų sargyba neteko žado.

Vienas po kito ekspedicijos nariai išlipo iš tamsos, šyp
sodamiesi nuo ausies iki ausies.

— Ar pasakyti, ką radome? — paklausė p. Briedis.
— Žinoma, bet ar nevertėtų pirma atvesti belaisvį?
— Belaisvį?! — išsižiojo skautai.
— Taip, nes surišome vieną kontrabandininką, — paaiški

no p. Briedis. — Policija galės perimti jį iš mūsų. Atveskite jį, 
p. Vaški.

Vaškis išnyko sienoje ir grįžo su surištu belaisviu.
— Matote tikrą, gyvą kontrabandininką, — nusikvatojo 

p. Briedis, — o po jūsų kojomis yra didelis prekių sandėlis. Jūs 
neapsirikote galvodami, kad laivas išplaukęs paliko sargybinį. 
Deja, sargybinis buvo nekoks, ir mes jį sučiupome miegantį. 
Bus įdomu išgirsti, ką jis mums papasakos. Bet uždarykime 
skylę grindyse ir duris sienoje ir eikime į mano kabinetą. Ten 
žymiai jaukiau ir šilčiau. *

Netrukus visi sėdėjo p. Briedžio kambaryje ir klausėsi 
pranešimo.

— Atsargiai slinkdajni tuneliu priėjome didoką kambarį. 
Iš ten išėjome į dar platesnį tunelį, kurio gale pastebėjome 

švieselę. Slinkdami dar atsargiau patekome į didelę olą, pilną 
dėžių ir ryšulių. Tarp jų saldžiai miegojo mūsų sargybinis. 
Kaip jis nustebo atmerkęs akis ir pamatęs mus prieš save! Su
sidoroję su juo, palikome savo sargybą ir du išėjome apžiūrėti 
vietą. Ir tikrai: be mano žinios, ši sala kontrabandininkų nau
dojama savo atvežtoms prekėms sukrauti. Policija šiuo reikalu, 
be abejo, labai susidomės.

— Grįžome belaisvio rodomu keliu ir atėjome ten, kur jūs 
mus išsigandę pamatėte. Bet šiai dienai ir šiai nakčiai pakaks 
įspūdžių. Nedaug laiko beliko miegoti, bet pasilsėti reikia. Jūs, 
skautai, rasite antklodžių gretimajame kambaryje. Susisukite į 
jas ir miegokite, kol jus pažadinsiu.

POLICIJA SALOJE.

Skautai galvojo negalėsią užmigti po tokių didelių pergy
venimų, bet nuovargis buvo stipresnis ir nugalėjo vieną po kito.

Saulė jau buvo aukštai danguje, kada Kazys pabudo ir pa
žadino kitus. Apsirengę ir nusiprausę berniukai nuėjo į p. Brie
džio darbo kambarį, bet rado tiktai vieną Vaškio draugą.

— Pusryčiai paruošti, — pranešė jis smagiai. — Visi kiti 
išskrido.

— Kur? — paklausė Kazys.
— Į miestelį. Jums atsigulus, p. Briedis radijo siųstuvu 

perdavė policijai reikalingas žinias ir šįryt pats nuvyko prane
šimą papildyti.

— Vadinasi, dėdė įspėjo policiją, kad ji nepraleistų progos 
sekti kontrabandininkus, — sumurmėjo Kazys.

— Visai teisingai, — atsiliepė Vaškio draugas. — Visai 
teisingai. Bet dabar, prašau, pusryčiauti, nes arbata visai atšals.

Buvo duonos, sviesto, dešros ir kažkokio marmelado, bet 
viskas nepaprastai greitai išnyko už alkanų skautų dantų.

— Kaip aš mėgstu marmeladą! — atsiduso Vytas, pusiau 
sotus.

— O ko tu nemėgsti? — paklausė Viktoras, primerkęs 
akį. — Tu viską valgai. Savaitę galėtumei paviešėti mano na
muose, bet mėnesį tavęs nepajėgčiau pasotinti.

— Bet ir tu nebadauji! — atsikirto Vytas. — Pasakyčiau, 
kad net tavo ausys šypsosi tau bevalgant.

— Kas čia ginčijasi? — paklausė p. Briedis, staiga įėjęs 
į kambarį. — Ar nežinote, kad kas sveikas, tas ir gerai valgo? 
O šiandien buvote dar labiau alkani.

— Dėkui, dėde, už pusryčius, — pasakė Kazys. — Do
vanok, kad neatsikėlėme anksčiau. Pramiegojome, nes niekas 
mūsų neatėjo žadinti. 4

— Nieko, nieko, — nuramino jį dėdė. — Pasilsėti turėjote. 
O jei pusryčiai patiko, eisime į mano darbo kambarį, ir aš jums 
papasakosiu šiokių tokių naujienų.

Visiems patogiai susėdus, p. Briedis pradėjo:
— Turiu jums nelauktų žinių, mano draugai. Dalykas 

toks, kad p. Vaškis ir abu jo palydovai policijos valdininkai, 
kuriems buvo pavesta susekti kontrabandininkų gaują...

— Bet... bet, — išsprūdo Kaziui.
— Palauk, sūneli, — liepė p. Briedis, — kol baigsiu pa

sakoti. Ir aš buvau gerokai nustebęs, turiu prisipažinti. Pa
aiškėjo, kad policija žino apie mano radijo bandymus ir net 
kurį laiką įtarinėjo mane norint paslėpti kontrabandininkų ne
teisėtą veiklą. Todėl p. Vaškis ir jo draugai atvyko į salą. 
Bet jūs neleidote jiems ramiai veikti.

— Pagaliau jie nutarė žūt-būt patekti į vienuolyną ir su
sitikti su manimi. Jų laimė, kad nešoviau, bet jie nevengia 
drąsių žygių. Dabar mano reikalas jau paaiškėjo, nes niekas 
nebegalvoja, kad esu kontrabandininkų bendrininkas. Ir salos 
paslaptis, apie kurią jums kalbėjau, taip pat paaiškėjo, nes įtar
tini asmens, kuriuos kelis kartus buvau pastebėjęs, susekti. 
Kaip jums patinka viskas?

— Niekad dar negirdėjau ką nors panašaus, — sušuko 
Jonas. — Tai įdomiau už visas knygas. Kad mums leistų da
lyvauti kontrabandininkų suėmime!

• 38 •
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— Manome, kad leis, — pasakė p. Vaškio draugai. — 
Mūsų nuomonė apie skautus ir ypač apie jus tokia gera, kad 
būtinai papasakosime, kiek jūs mums iki šiol padėjote ir kiek 
dar galėsite padėti. Būsime labai laimingi, jei laikysite mus 
savo draugais.

UŽTRAUKIANT TINKLĄ.
Jau temo, kada p. Vaškis grįžo į salą. Jis atrodė nuvargęs 

ir sunkiai susmuko kėdėje.
— Paskutinis veiksmas paruoštas, — pasakė jis. — Be

laisvis viską išpasakojo. Turime reikalą su ištisa kontrabandi
ninkų organizacija, kurių tiktai šeši lankosi šioje saloje. Po
licija visur įspėta, bet šiąnakt daugiausia darbo bus šioje saloje, 
nes laukiame naujų kontrabandos siuntų.

Ponas Vaškis pažvelgė į skautus, kuriais instinktyviai pa
sitikėjo.

— Leisime jiems atvykti, bet policija ir keli muitininkai 
budės ir apsups juos tinkamu momentu. Nenoriu nuvilti skautų, 
bet negaliu leisti jiems dalyvauti pavojinguose veiksmuose. Gali 
būti susišaudymų, o skautų tėvai nori savo vaikus sulaukti svei
kus ir linksmus. Skautai dirbo puikiai. Jų narsumu niekas 
neabejoja, bet be reikalo rizikuoti negalima. Ponas Briedis leido 
mums naudotis jo siųstuvu: prie jo budės skautai ir, reikalui 
esant, iššauks mums pagalbos. Tas uždavinys labai atsakingas, 
ar suprantate, draugai?

Kazys linktelėjo. Jis negalėjo kalbėtu
— Tai gerai. Sutarta. O dabar turėsime sėdėti ir laukti.
— Kaip žinote, kada jie atvyks? — paklausė p. Briedis.
— Pranešta, kad jie atvyks apie vidurnaktį, bet palikau 

sargybinį, kuris mus įspės. Visi mano vyrai savo vietose.
Laikas stovėjo vietoje. Taip, bent, atrodė susijaudinusiems 

skautams. Pagaliau, be penkiolikos minučių dvyliktą, p. Vaškis 
ir jo draugai pasiruošė išeiti.

— Tamstą, p. Briedi, prašysime saugoti įėjimą. Geriausia 
turėti užtaisytą revolverį. Skautai lauks nurodymų prie siųs
tuvo.

— Po visų mūsų žygių turime taip nuobodžiai leisti laiką,
— nusiskundė Kastas. — Beveik pykstu ant jų.

— Be reikalo, — pasakė Jonas blaiviai, — nes gaudyti 
kažkokius tipus nėra mūsų pareiga. Palaikyti tvarką mes ir 
čia padedame, bet nei tavo nei mano tėvai nesutiktų su tuo, 
kad rizikuotume savo gyvybe.

— Praneškite, kad du vyrai bando pasprukti laiveliu, — 
sušuko policininkas, įbėgęs į radijo kambarį. — Tepapildo jie 
sargybinių skaičių.

Kazys dar niekuomet taip greitai nebuvo rašęs Morzės 
abėcėle, kaip tą naktį. Jo pirštai lėkte lėkė.

Tuo tarpu policininkas vėl išbėgo.
— Ar neišeiti mums laukan ir pažiūrėti, kur jie plaukia?

— pasiūlė Kastas.
— Jei norite, galite eiti. Aš pasiliksiu čia, — pasakė 

Kazys. — Bet •— ar girdite? — šaudo. Vieną kartą, dar kartą. 
Ne, broliai, palikite ir jūs čia. Ten mes nereikalingi.

PASKUTINIS LAUŽAS LOBIŲ SALOJE.
Atėjo paskutinis vakaras saloje. Aplink gražiai sukrautą 

didelį laužą susirinko skautai ir jų draugai. Apie valandą vai
dinimas sekė vaidinimą, bet po to berniukai uždainavo savo mė
giamąją dainą „pajūriais, pamariais“... Jie dainavo garsiai, ga
lingai, nes atostogos Lobių saloje buvo puikios. Kiekvienas ga
lėjo grįžti namo labiau prityręs ir pilnas įspūdžių ir neužmirš
tamų atsiminimų.

Ir tai buvo paskutinė naktis. Kitą dieną laiveliai perkels 
juos į miestelį, ir iš ten jie grįš namo. Jiems bus gaila skirtis 
su sala, bet smagu pasimatyti su namiškiais ir papasakoti jiems, 
kaip jie prisidėjo prie to, kad apgavikų gauja pateko į policijos 
rankas.

Kazys išėjo iš draugų ratelio prie laužo. Liepsna šiltai nu
švietė jo nudegusį, maloniai besišypsantį veidą.

— Sis laužas paskutinis šioje saloje, mielieji broliai, — kal
bėjo jis. — Saloje, kurią vadinome Lobių sala ir kurioje gyve
nome kaip Robinzonai. Mūsų atostogos buvo tokios, kokių dar

neturėjom*, ir už tai turime dėkoti mūsų atsilankiusiems į šį 
laužą svečiams. Pirmiausia, dėkojame p. Briedžiui, mano dėdei, 
kuris mums leido ir, — tikiuosi, — dar leis čia stovyklauti. Ar 
prisidedate, broliai?

Skautai sustojo ir sušuko trigubą valio ir ilgiausių metų, 
taip, kad net paukščiai neramiai sujudėjo savo lizduose.

— Grįžkite, kada tik norėsite, — atsakė p. Briedis. — Jūs 
įrodėte, kad skautybė puikus dalykas tam, kas moka budėti. 
Pavogiau jūsų valtį — pasidirbote plaustą; paslėpiau Kazio dra
bužius — jis rado kitą išeitį. Aha, jūs nustebote! To ir ti
kėjausi. Kliudžiau jums visokiais būdais, bet jūs nenusimin
davote, ir aš jumis tiesiog didžiuojuosi!

— Ir aš jumis didžiuojuosi, — pridūrė p. Vaškis. — Rei
kalingas pagalbos visuomet kreipsiuosi į pirmą pasitaikiusį 
skautą, nes skautas yra žmogus su akimis ir smegenimis, drąsus 
ir patikimas. Aš saloje ėjau savo pareigas, bet jos man buvo 
lengvesnės ir įdomesnės, nes susitikau su jumis. Įgijęs jūsų 
draugystę jaučiuosi labai laimingas.

— Valio, p. Vaškis ir jo draugai, — sušuko Jonas ir dar 
kartą galingas šūkis nuaidėjo padangėmis.

Šeši laimingi skautai šypsodamiesi miegojo paskutinę naktį 
saloje. Sapnuose jie dar kartą pergyveno visus nuotykius joje. 

(Pabaiga).

Vilnius. Bernardinų bažnyčios skliautai.

GRAŽI MUSŲ ŽEMĖ
Graži mūsų žemė pavasariui žengiant,
Kai kalvos, pakalnės žibuoklėm ant lūpų,
Kai tūkstančiai paukščių padangėse supas,
Kai drovūs lazdynai pupuolėmis dengias, —

Graži mūsų žemė!
Graži mūsų žemė, kai vasara noksta, 
Kai pievos jau skęsta žiedų margumynuos. 
Kai saulė, lyg auksu, laukus nudabinus 
Artojui už triūsą atlyginti trokšta, —

Graži mūsų žemė!
Graži mūsų žemė rudens giedrią dieną,
Kai klykdamos gervės i tolumą lekia,
Kai sodai, nusvėrę šakas net į taką,
Savęspi vilioja keleivį kiekvieną, —

Graži mūsų žemė!
Graži mūsų žemė, liūliuojama sniego,
Kai pirkios pusnynuos paskendusios rymo,
Kai girios ir daubos, nubalę arimai, 
Sapnuodami linksmą pavasarį, miega, —

Graži mūsų žemė! Kazys Sabalis.
• 39 •
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E. H.

Penketuko šeštasis narys
(Pradžia Sk. A. 1 nr.).

— Sutinkame! O tu, Antanai, tur būt 
dažnai susitinki su Algiu?

— Labai dažnai, per kiekvienas atos
togas ir šiaip dar, — nusijuokė mergaitė, 
ir Algis paraudo kaip vėžys.

— Keista, kad jis tavęs dar niekad ne
minėjo, — pasakė Leonas ir atsistojo. — 
Tikiuosi kalbąs iš savo draugu širdies, jei 
paskelbsiu, kad šį vakarą nebesiprausime. 
Mūsų tėvų dažnai peikiamos rankos jau 
be to labai pagražėjo indus plaunant.

— Valio! Vienas — du — trys — ke
turi — penki! Valio! — sušuko berniukai 
savo šūkį. — Kas pirmas bus lovoje, gaus 
prizą.

Antanina išbalo ir išsigandusi dirste
lėjo į brolį. Tas patraukė pečiais, bet vis 
dėlto, dėdamasis linksmas, sušuko:

— Vakaras toks gražus! Išeikime dar 
penkioms minutėms juo pasigrožėti. Po 
to dvigubai geriau miegosime.

— Sutarta, bet neilgiau penkių minu
čių. ..

Kada berniukai grįžo, Antanina jau 
gulėjo savo lovoje „antrajame aukšte“, 
nes guoliai buvo įrengti kaip laivų kabi
nose — dviejų aukštų.

— Kuklus mūsų svečias! — sušuko 
Leonas. — Pasirinko pačią blogiausią lo
vą. Bet tik neiškrisk, Antaniuk, o ryt 
užtempsiu virvę.

— Labanakt, labanakt! — suskambėjo 
iš visų pusių, ir netrukus visi ramiai už
migo — visi, išskyrus Antaniną.

Mergaitė neramiai blaškėsi lovoje, gal
vodama apie tai, kas būtų, jei kiti suži
notų, kad ji ne berniukas. Nuotykis at
rodė toks įdomus, bet jau pirmoji diena 
parodė, kad gali kilti visokių sunkumų. 
Geriausia, anksti kelti ir išvažiuoti. Algis 
jau žinotų, kaip tai paaiškinti.

Bet — Antanina padėjo rankas po 
galva — buvo taip puiku tokioje nuošir
džioje draugystėje. Mergaičių tarpe — 
ji nenorėjo savo draugių peikti, bet tei
sybę visi pripažintų — vis atsiranda vie
na, kuri skiriasi nuo kitų; arba daugiau 
išsivaizduoja, arba daugiau reikalauja, 
arba tingi. O čia visi ėjo išvien ir klausė 
savo vado. Jų pačių išrinktas, jo žodis ir 
buvo šventas.

Iš viso Leonas — kažin kiek jam galė
jo būti metų? Jis turėjo būti septintoje 
arba aštuntoje klasėje. Kokia graži bu
vo jo kakta; tokia aukšta, išmintinga. Ir 
jis ją pavadino Antaniuku, kaip savo se
ną draugą!

Ne, ji neišvažiuos. Pirmas vakaras ge
rai praėjo, praeis ir kiti. Algis jai padės 
— ji niekad dar nesijautė jam tokia arti
ma, niekad dar taip aiškiai nesuprato, koks 
jis puikus berniukas. Kaip jis nustebo, 
išgirdės ją pasakojant apie jo darbus! Jis 
nė galvoti negalvojo, kad ir ji ką nors 
supranta...

— Alio, keltis, miegaliau! Kavą virti! 
Greičiau!

Leonas stovėjo prieš Antaną, kelda
mas jį už rankų.

— Paleisk, paleisk! Prašau! — sušuko
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Antanas, ir tas „prašau“ išėjo toks plo
nas, kad Leonas pagalvojo: — Jis dar vi
sai mažas berniukas, mamytės sūnelis.

— Nešauk, nešauk, sūneli, — pasakė 
Leonas raminančiu balsu. — Norėjau ta
ve prikelti, nes jau vėlu ir kiti sportuoja 
prieš pusrytį.

— Ar aš miegojau? Aš juk visą laiką 
galvojau...

— Miegojai kaip akmuo. O dabar nu
siprausk ir išeik pas mus...

— Tiesiai, tiesiai laikytis, nugaros ne
lenkti, kelių nesuspausti, laisviau, laisviau 
laikyti, nekristi! Lėtai pradėti, pašliūžų 
galus palenkti į vidų, nepasileisti, kad 
galėtumei kas minutę stabdyti, — mokė 
Leonas savo draugus.

— Alio, vienas, du, trys... — Antanas 
kaip viesulas nusileido nuo kalnelio, tie
siai į Leono glėbį.

— Tavo laimė, kad čia stoviu, mano 
mielas, — pasakė Leonas. — Bet ne vi
sada taip bus. O ausis ar nuprausei?

Jis norėjo juokais paimti Antaną už 
ausų, bet tas jam smarkokai sudavė per 
ranką.

— O tai tau, koks puikus! — nusi
kvatojo Leonas. — Užtat turėsi skusti bul
ves pietums.

— Nė manyti nemanau! — atsikirto 
Antanas ir nuvažiavo.

— Sustoti, zAntanai, tuojau! — balsas 
buvo griežtas, ir mergaitė sustojo. Leono 
kakta buvo suraukta, akys piktai žibėjo, 
ir jis ją kietai pagriebė už rankos. *

— Aš tau iš pat pradžių paaiškinsiu, 
kokia čia tvarka, — pasakė jis. — Ką aš 
įsakau, reikia vykdyti. Ne todėl, kad aš 
save paskelbiau diktatoriumi, bet todėl, 
kad draugai mane išrinko savo vadu. Jei 
kiekvienas rinktųsi darbą, mes neužilgo 
badautume ir peštumėmės. Ir jei sakau, 
kad skusi bulves, tai tą ir darysi, tuojau, 
po pusryčių.

Antanina spoksojo' į berniuko veidą.

Šveicarijoje skautų yra ir ligoninėse. Čia matome ligoninės 
skautų skilties kampeli.

■i

Jos ranka skaudėjo nuo kieto spaudimo, 
bet ji nieko neatsakė.

— Pusiau dvyliktą vienas iš mūsų 
grįš, atneš vandens ir užkurs ugnį...

— Kas buvo su Antanu? — paklausė 
Algis Leono po pusryčių.

— Nieko ypatingo, — atsakė Leonas. 
— Aš jam įsakiau skusti bulves. Jis dar 
nuo vakar dienos pavargęs, tepasilsi na
mie. Ar jis vienintelis vaikas?

— Ne, — atsakė Algis nustebęs. — 
Kodėl?

— Jis toks — keistas, lyg išlepęs. Nė 
piršto negali prie jo pridėti.

Antanina virė pykčiu. Ar ji atvažia
vo bulves skusti? Kvailo gimnazisto klau
syti? Ne, ji paims kuprinę ir išvažiuos: 
jie grįžę jos neberas. Teskuta jie patys 
savo bulves! Išdidusis Leonas tikriausia 
nieko nedirba virtuvėje.

Bet prieš išvažiuodama ji paklos lovas, 
kad jie gėdytųsi pamatę, kad ji dirbo. 
Tiesą pasakius, berniukai buvo tvarkingi: 
patalai vėdinosi languose, indai ir kupri
nės buvo išrikiuoti savo vietose, puodai 
iššveisti. Ir kaip linksmai jie viską dirbo!

Mergaitė pamiršo savo pyktį ir ėmėsi 
darbo. Nebuvo lengva kloti „dviejų 
aukštų“ lovas, bet pagaliau pasisekė jas 
dailiai pakloti, be raukšlelės, visas vieno
dai. Taip — bet stalas toks tuščias — 
reiks įmerkti kelis eglišakius. O kur tos 
bulvės — ten krepšelyje — ir kokios ne
švarios. — Et, jūs nepraustabumės, ne
galite pačios nusiskusti. Dar reikia su 
jumis vargti.

Mergaitė nebegalvojo apie pabėgimą — 
ji kibo į darbą, plovė, skuto ir vėl plovė 
bulves, retkarčiais prieidama prie lango, 
kad pažiūrėtų, ar berniukai dar negrįžta. 
Ir kaip savotiškai smagu buvo dirbti vie
nai! Kaip jauku troboje ir kokios gražios 
eglės ir pušys lauke! Taip ir vilioja akį.

Bulvės pamerktos vandenyje, kad ne
keistų spalvos, lupenos sukištos į popierinį
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maišelį — kas dabar? Gal, pakloti stalą. 
Gerai, kad indai išimti iš kuprinių. Taip, 
ir puodą su šakomis Į vidurį.

— Alio, vienas, du, trys...
— Alio, vienas, du, trys, keturi, pen

ki, — atsiliepė Antanina, išbėgusi pro 
duris.

— Nu, kaip su bulvėm? — paklausė 
Jonas. — Ar jau galima ugnį kurti?

— Jau senai galima, — atsakė Anta
nina, įeidama į trobą.

Berniukas įbedė pašliūžas ir lazdas į 
sniegą ir įėjo.
a — Oho, kaip čia gražu! — pagyrė jis 
šeimininkę, — tu turi nepaprastų ga
bumų.

Bet ir Jonas buvo neblogas virėjas: 
netrukus ugnis linksmai traškėjo plytoje 
ir bulvės ėmė virti.

— Ar nereikėtų įdėti druskos? — pa
klausė Antanina.

— Kad tave — visai pamiršau, — 
murmtelėjo Jonas. — Būtume susikom
promitavę.

— Ar valgysime bulves be nieko? — 
paklausė Antanina vėl, — alkanas viską 
valgo, bet reikėtų ką nors pakepti prie jų.

— Jei moki, būtų neblogai. Mes, ro
dos, pasiėmėme lašiniukų. Galima pa- 
piaustyti... O, kaip man kaulus skauda. 
Tas Leonas mus gerokai pamankštino. 
Gerai, kad jis tavęs pagailėjo.

— Pagailėjo? — Antanina nustebusi 
pakėlė akis.

— Žinoma, nes pavargai vakar. Jis 
mums pats sakė, kad tau reikia pasilsėti.

Mergaitė paraudo iki ausų.
— Kodėl jūs klausote Leono? — pa

klausė ji po valandėlės. — Ar jis ne per 
daug išsivaizdina?

— Išsivaizdina? Tau, tur būt, čia kaž
kas susisuko, drauguži. Tik naujas žmo
gus gali taip klausti. Leonas puikiausias 
draugas ir vadas, nors ir pradžioje neno
rėjo sutikti su mūsų rinkimais. Ir jis 

namie viską dirba. Jo motina nelabai 
sveika ir negali viskuo rūpintis, todėl Leo
nas padeda jai prižiūrėti jaunesnius bro
liukus ir sesutę, ir jis tai daro neblogiau 
už motiną. Ir jie bėga paskui jį kaip maži 
šuneliai — tik žiūri, ką jis sakys ir da
rys.

Lašiniukai čirškėjo keptuvėje ir arba
ta jau burbuliavo, kada miške nuaidėjo 
penketuko šūkis.

— Pietūs! — sušuko Jonas, išbėgęs 
laukan. — Pietūs!

Berniukai susižavėjo tvarka trobelėje.

Ji stovėjo 
atsirėmusi 
į eglę ir 
verkė.

Ir dar šakų ant stalo! Tai jau per daug...
— Tu, Antani... — Mergaitė broliui 

ranka užčiaupė burną.
— Gerai, gerai, — bambtelėjo jis, — 

nemaniau, kad turiu tokį veiklų pusbrolį.
Leonas nepratarė nė žodžio, nors Anta

nas žiūrėjo į ji maldaujančiomis akimis. 
Visi kiti jį jau pakankamai gyrė. Nereikia 
iš pat pradžių perdėti. Drausmė reika- 
linga, reikia prie jos priprasti. Bet jis 
neblogas berniukas, nors ir ožys.

Po pietų Leonas šakute pabarškino į 
lėkšte. — Klausykite, draugai: vakar su-

silaukėme šeštojo nario, kurio dar nepa
žinojome. Šiandien jau galime šį tą apie 
jį pasakyti — ypač po šių pietų. Todėl 
priimkime jį tikruoju savo penketuko na
riu. Tegyvuoja Antanas, mūsų šeštasis 
brolis!

Berniukai norėjo pakelti mergaitę, bet 
ji vikriai paspruko iš jų rankų ir išbėgo.

— Kas čia dabar? — nustebo jie.
— Nueisim ir pažiūrėsim, — pasakė 

Algis ir išėjo paskui ją.
Ji stovėjo atsirėmusi į eglę ir verkė.
— Ar iš proto išėjai? — sudraudė ją 

brolis. — Jie tavimi patenkinti, o tu 
bliauni.

— Tas ir yra! — kukčiojo mergaitė.
— Mergaičių nesuprasi, — patraukė 

Algis pečiais. — Leonas jau senai taip 
sako.

— Vis tas Leonas ir tas Leonas!... Jis 
dievaitis, o jūs niekas. Skriaudžia jis jus, 
o jūs dar džiaugiatės.

Taip, dabar pasidarė lengviau ant šir
dies. Ji kalbėjo ne tą, ką galvojo, bet 
kodėl jis pasakė, kad mergaičių nesuprasi? 
Ką jis išmano?

Algis nesiginčijo. Ir kam?
— Kai nustosi bliovusi, gal, grįši į 

trobą. Šiaip berniukai laikys tave kvai
liu, — pasakė jis.

— Tegalvoja jie ką nori, — pradėjo 
Antanina, bet vis dėlto nusišluostė ašaras.

— Valio, mūsų šeštasis, — sutiko juos 
draugai, — valio, Antanai.

— Duokite jam ramybės, — pasakė 
Leonas. — Jis jau pakankamai prisidirbo. 
Jūs plausite indus, o jis ilsėsis. O paskui 
važiuosime visi.

Nors berniukai triukšmavo ir beldėsi, 
mergaitė tuojau užmigo. Pabudusi jautėsi 
labai stipri ir pasilsėjusi. Iškyloje buvo 
smagi ir gerai šliaužė. O, gal, sekėsi, nes 
vadas mokėjo vadovauti pratimams?

(b. d.).

2 VALANDOS TRAKUOSE.
(Pabaiga iš 35 psl.).

Karaimų kalba priklauso turkų kalbų 
giminei, kuri turi daug skolintų žodžių iš 
hebrajų, turkų, arabų ir kitų.

Meldžiasi hebrajų kalba.
Karaimai labai myli Trakus, laiko savu 

miestu.
Atsisveikinę su karaimų dvasiškiu, ar

tėjame prie Galvės ežero. Netrukus su
sėdę į nedidelius laivelius supamės žals
vuoju ežero paviršiumi. Kaskart vis ar
tėjame į senąją' Trakų pilį, esančią sa
lose. (Yra ir antroji pilis krante).

Netrukus pasiekiame salos krantus. O 
salų čia yra labai daug. Vietiniai trakie
čiai skaičiuoja bent ligi 20 salų, salelių.

Atsidūrus pilies griuvėsių pašonėje, 
prisimena istoriniai įvykiai, Kęstutis, ko
vos... Aplinkui viešpatauja tyla. Tik ošia 
medeliai su bangų plakimu į pakraščius 
monotoniškai skrodžia ramią, malonią va
saros popietę.

Trakų pilis restauruojama, todėl ją 
nuodugniai apžiūrėti, apeiti negalima. 
Griūvą griuvėsiai šaukiasi pagalbos. Nėra 
jau tos didybės, nėra tikrųjų jos gynėjų. 
Nesimato Maironio apdainuotų pelėsių 
bei kerpių...

Nenoromis tenka palikti pilies griuvė
sius, nes reikia skubėti ąutobusan ir 
grįžti į Vilnių... Vyr. skit. I* Vainikonis.

Jaltos snaigės ^gdi

Krinta sniegas, krinta 
Toks trapus, baltutis, — ’ 
Krištolinėm rogėm 
Atlekia šaltutis.
Sidabru iš tolo
Jo apsiaustas tviska, 
Aplenkia jis lauką, 
Aplenkia ir mišką.
Nuo jo šalto šypsnio 
Žalios pievos dingo, 
Tėviškėlės Upės 
Po ledu sustingo.
Kur jis rankom moja — 
Baltos pusnys žydi.
Snaigės — dukterėlės 
Tėtušėli lydi.
Jos, kaip plaštakėlės,
Šoka, sidabruoja, 
Snaigėm — seserėlėm 
Vėjas paniūniuoja.
Ir dabar taip balta 
Kloniuos ir ant upės, — 
Baltos snaigės žydi 
Ten, kur gluosniai supės.

Vaiva.

• 41
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fdomūs paukščiai
(Pradžia Sk. A. 1 nr.).

VANDENINIAI PAUKŠČIAI.

Prie Australijos balų ir upių gyvena 
daug vandeninių paukščių, ilgakojų ir il
gasnapių, panašių į mūsiškius. Čia gali
ma susitikti ir su didžiuliu gandru. 
Tai labai gražus paukštis, kito tokio gra
žuolio niekur pasauly, tur būt, nė nerasi. 
Gaila tik, kad jų nedaug teišliko.

Kiek daugiau čia yra gervių; jos 
pilkai sidabrinės spalvos, tik viršutinė 
sparnų pusė tamsi.

Dar daugiau garnių. Jie, išsiskirs
tę po vieną, braidžioja po balas ir pel
kes, ištisomis dienomis žvejodami. Tų 
paukščių neapkenčia medžiotojai, nes jie 
dažnai sutrukdo medžioklę: štai, po ilgų 
ieškojimų, medžiotojai pamatė būrį an
čių arba žąsų; tyliai, atsargiai prie jų 
arčiau prisėlino, rodos, niekas nepaste
bėjo, štai jau rengiasi šauti, bet... garnio 
neapgausi, garnys — geras sargybinis, jis 

Palapiniukės.

visada laiku pastebi pavojų, triukšmingai 
pakyla į orą, o su juo drauge ir kiti 
paukščiai, todėl vargšams medžiotojams 
dažnokai tenka grįžti namo su tuščiomis 
rankomis.

Australijoj gyvena ir gulbės; pir
mieji aplankę tą kraštą europiečiai buvo 
labai nustebę, pamatę, kad ten gulbės 
juodos spalvos, — niekur kitur tokių 
gulbių jie nebuvo matę.

SKRUBINĖ VIŠTA.
S k r u b u vadinamas tankus Austra

lijos krūmynas, pro kurį be kirvio sun
ku prasiskverbti. Tame skrube gyvena 
labai įdomus paukštis „skrubinė 
višta”. Visai nepaprasti jos lizdai, ku
riuos vištos krauna žemėje: iš apipuvu
sių žolių, lapų, šakų, grybų, kitų daiktų 
sudeda didžiulę krūvą, 4 metrų ilgio bei 
pločio ir 2 metrų aukščio. Tokiai krū
vai > sukrauti reikėtų atvežti kelis pilnus 
vežimus. Tuo tarpu dar nenustatyta, ar 
tas lizdas sukraunamas vienos poros 
paukščių, ar kelių. Reikia manyti, kad 
kelių, nes kartais jame randama per 30 
kiaušinių. Kiaušiniai į tą krūvą užka
sami. Sukrauti daiktai pūdami duoda ši
limos, kuri atstoja kiaušiniams pereklę. 
Tėvai visą laiką rūpinasi, kad šilima 
kiaušiniams nepakenktų, dažnai juos iš
ima ir vėdina; padeda taip pat ir išsipe- 
rėjusiems viščiukams išsilupti iš kiauši
nio kevalo ir išsikabaruoti iš lizdo. Pa
žymėtina, kad kasmet daromi vis nauji 

lizdai, daromi iš anksto, prieš 4—5 mė
nesius: mat, sukrauti jame daiktai turi 
sušilti, pradėti pūti, — tik tada skrubinė 
višta sudeda į lizdą kiaušinius.

PALAPINIUKĖS.
Palapiniukės ir jų lizdas.

Įdomus taip pat ir paukštis, vadina
mas palapiniuke. Ji nepasižymi nei 
savo balsu, nei gražiomis plunksnomis, 
bet turi neabejotinį statytojo ir dekora
toriaus talentą*). Tolimuose skrubo už
kampiuose. ji pina iš šakelių gražią, ilgą 
palapinę (pusės metro ilgumo). Jos sie
neles papuošia gražiais augalų stiebeliais, 
o grindis iškloja akmenėliais, kiautais, 
kauleliais, skudurėliais, plunksnomis, uo
gomis, stikleliais ir kitais daiktais, rūpes
tingai sukrautais, atneštais iš apylinkių, 
o kartais net iš tolimųjų kraštų. Į savo 
puošnias palapines paukščių porelės at
lekia pasilsėti, praleisti atspėjamą nuo 

darbų laiką.
Atlasinės palapiniukės.

Panašių papročių laikosi ir kitas 
paukštis — atlasinė palapiniu
ke: jos plunksnos juodos, žibančios, 
kaip atlasas; juodų sparnų galai melsvi, 
akys ir snapas taip pat melsvos spalvos. 
Tie paukščiai irgi geri statytojai ir taip 
pat mėgsta gražiai papuošti savo palapi
nes įvairiais daiktais, ypač blizgučiais. 
Vietiniai gyventojai žino tą palapiniukių 
paprotį ir, prapuolus kokiam brangiam 
daiktui, ieško jo tų paukščių palapinėse.

AUSTRALIJOS PAUKŠČIŲ 
KARALIUS.

Emu.
Australijos paukščių karalium laiko

mas emu, nes jis yra visų didžiausias. 
To paukščio žmonės nepersekioja, todėl 
jis nebailus, vaikščioja sau galvijų tarpe, 
į žmogų nekreipdamas jokio dėmesio. Ne
bijo nė raitelių; juos pamatęs, lyg nuste
bintas, sustoja ir žiūri, bet nesitraukia, 
nesibaido. Deda didelius kiaušinius: vie
no užtenka pasisotinti keliems žmonėms. 
Emu nesunku prijaukinti; jauni prijau
kinti paukščiai pripranta prie žmogaus 
kiemo ir iš ten pabėgti neberodo jokio 
noro. Jie labai mėgsta žaisti, ypač vytis, 
pamatę kokį nors bėgantį žmogų, arklį ar

*) Dekoratorius — puošėjas. Talen
tas — nepaprastas gabumas.

šunį. Baukštų arklį kartais nubaidę besi
vydami labai privargina.

Jauni paukščiai dryžiuoti; dryžiai 
jiems padeda slėptis nuo puolančių ere
lių ir kitų grobuonių: prisiglaudęs prie 
žolės, jaunas paukštis sunkiai nuo jos be- 
atskiriamas. Suaugę emu dryžių neturi, 
jų jiems nė nereikia, nes grobuonys ne
drįsta su jais susiremti.

NEKUKUOJANČIOS GEGUTĖS IR 
KUKUOJANČIOS PELĖDOS.

Saulei nusileidus, prie upių ir kitų 
vandenų dažnai tenka išgirsti keistus, šau
kiančius, kaukiančius balsus. Tai šaukia 
paukščiai, kolonistų vadinami „giriniais 
fazanais”. Laikosi jie dažniausiai žolėse 
ir krūmuose, nubaidyti lekia į medžius 
ir pasislepia jų viršūnėse. Nors jie tikrai 
kiek panašūs į fazanus, bet iš tikrųjų tai 
gegutės. Tikrųjų fazanų, genių, kir
lių ir paukščių giesmininkų Australijoje 
nėra. Australijos gegutės kukuoti nemo
ka. Bet nakties metu tenka ten išgirsti 
vieną paukštį ir kukuojant: tai kukuoja... 
pelėdos, vadinamos „gegutinėmis 
p e 1 ė d o m i s”. Tikrai nuostabi toji 
Australija: ten, anot vieno jos gamtos 
tyrinėtojo, „žvėrys deda kiaušinius, ge
gutės panašios į fazanus, o pelėdos ku
kuoja, kaip gegutės!”

T. Šur-nas.

Kaimo skautai, norintieji

SKAUTŲ AIDĄ 

užsakyti neturtingesniems Vilniaus skau
tams, jų adresus gali gauti vyr. brolijos 

vadi jos raštinėje.

TRUPUTI PAGALVOKIT.

Nr. 4.

Paprastai yra žinoma, jog saulės spin
duliai tuo labiau šildo, kuo statesniu kam
pu kurį daiktą pasiekia. Todėl vasarą šil
čiau, negu žiemą. Bet pagalvokit, kaip iš
aiškinti tokį dalyką. Vidudienyje saulės 
spinduliai mus apšviečia iš viršaus; jie pa
liečia tik viršutinę mūsų kūno dalį. Pa
vakary saulės spinduliai krenta statmenai 
mūsų kūno ilgiui. Apšviestas kūno plotas 
daug didesnis, turėtų būti šilčiau. Bet 
priešingai — vidudienyje mes saulę jau
čiame daug stipriau, negu iš ryto, ar pa
vakary. Kodėl taip yra?
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Vieną vakarą visas būrys raganosių 
aplankė vietą, kurią aš stebėjau. Ma
niau, jie geria, nes buvo akiplėšiški ir 
linkę ginčytis. Vienintelis tarp jų tylus 
buvo motina raganose — Belinda, mes ją 
taip pavadinom, ir jos raganosiukas. Ji 
buvo visai nepajudinama prie to triukš
mo, kuris vyko aplink ją.

Staiga scenoje pasirodė labai didelis 
ir piktas tėvas raganosis. Jis, pamatęs 
triukšmą, tarė: „Kas čia dedasi? Išeiki
te visi, iki vieno!”.

Prispaudę savo mažas uodegas, pa
bėgo.

Po to kreipėsi į Belindą, tardamas: 
„Dabar ir tu nešdinkis”. Bet Belinda 
atsistojo prieš jį ir tarė: „Dabar, Ded, 
nebūk keistas, tu esi nedėkingas, nesu
gyvenamas ir purvinas. Nusivalyk ir 
einam namo”.

Ten buvo medis su didele šaknimi,

JHJIIMI®© IFAD10A S&V© K©J^
kuri išsitiesė apie dvi tris pėdas nuo že
mės.

Daddy, skųsdamasis pats sau, nuėjo 
ir padėjo savo priešakines kojas ant šak
nies, ir pasirąžė.

Belinda sekė jį kritiškai, o jaunasis 
Albertas šaipėsi, kai buvo dedamas į 
savo vietą, ir tėvas nepaprastai keikėsi 
per savo petį, kai staiga toje vietoje pa
sirodė labai didelis ir iškilmingas dram
blys, atrodantis kaip didelis ponas arba 
policijos inspektorius, kai jis pamažu pri
siartino ir rimtais žodžiais išreiškė savo 
nepasitenkinimą jų ginču, liepdamas jiems 
ramiai grįžti namo.

Raganosiai nesiginčijo su tokiu auto
ritetu, bet greitai pranyko miške.

Sekantį rytą, aiškioje dienos švieso
je, kai dauguma džiunglių gyvių, kaip 
manoma, buvo dar lovoje, aukšto laips
nio valdininkas buvo berodantis savo sū
nui ir dukteriai taką, kurį padarė dram
bliai per tankius krūmus, tik staiga jie 
atsidūrė prieš du raganosius, kurie ėjo 
taku į juos.

— Alio! — pasakė raganosis Nume
ris I kitam. Aš tikiu, kad ten yra kele
tas žmonių ant mūsų tako.

—O, — tarė Numeris II, kuris yra 
senas. Raganosiai yra dideli trumpare
giai, taigi jie nukeliavo gabaliuką arčiau 
žmonių, kad gautų geresnį vaizdą apie 
juos.

Lordas R. Baden-Powellis.

— Taip, — tarė Numeris I, — jie 
yra žmonės ir aš tikiu, kad vienas iš jų 
yra Jo Ekscelensija.

— Kieno Ekscelensija?
— Jo Ekscelensija — ir blogiausia 

tai, kad jis atkreipė į mus savo akį.
— Ar jis turi tik vieną akį?
— Ne, dvi.
— Kuri akis mus pastebėjo?
— Abi.
— Į kurią mudviejų vietą jis žiūrėjo?
— Į mus visus.
— O!
— Aš nemėgstu to akies žvilgsnio — 

aš manau, mes geriau eisim atgal.
— Atgal, kur?
— Namo.
Taip, jie nukreipė savo sunkias se

nas galvas, ir nušlubavo atgal į girios 
šešėlį.

Išvertė Kacaitė.

Ar gyvulys supranta žmogų ?
Anketa Sk. Aido skaitytojams.

Šis klausimas jau iš seno domina kiek
vieną, o ypač gamtos draugus. Gyvulys 
ir žmogus — du skirtingi pasauliai. Bet 
tarp jų yra šis tas ir bendrų. Tą tvirti
na didieji gamtos stebėtojai. Štai ką apie 
tai rašo garsusis gyvulių valstybės apra
šinėtojas Dr. Alfredas Brehmas:

„Mes dar mažai pažįstam gyvulių gy
venimą ir studijuojam jį tam, kad moky- 
tumės pažinti patys save. Metai po me
tų, diena po dienos mes šioje srityje žen
giame pirmyn. Gyvulys veikia taip iš
mintingai, kiek leidžia jo smegenys. Jos 
gali būti daugiau ar mažiau išsivysčiu
sios, daugiau ar mažiau išlavintos. Pri
klausomai nuo to, ir gyvulio elgesys bus 
įvairus: smegenų veikla vadovauja ir

Atsakymas į Nr. 3.
(Žiūr. Sk. A. 1939 m. 24 nr.).

Abiejų teisybė. Tai priklauso nuo to, 
kurioje vietoje sirenos klausysimės. Ma
šinistas važiuoja drauge su garvežiu, to
dėl jam sirenos tonas visuomet vienodo 
aukštumo. Geležinkelio sargas garvežiui 
ateinant švilpimo toną girdi tikrai aukš
tesnį, negu traukiniui pravažiavus. ŠĮ 
reiškinį fizikoje išaiškina Dopplerio prin
cipas. Pagal jį — ausis daugiau virpėsiu 
į sekundę gauna, jei garso šaltinis prie jos 
artėja ir mažiau jam tolstant. O nuo vir
pėjimų dažnumo priklauso tono aukštis. 

tvarko gyvulio judesius, maždaug taip 
pat, kaip tas yra pas žmogų. Ar žmo
gus turi dėl to kokią žalą, jei mes pri
pažįstam gyvulių supratimą, kurį jie, ne
abejotinai, turi. Ar tuomi užpildoma 
toji bedugnė, kuri žmogų, stovintį 'žin
duolių eilės priešaky, skiria nuo pasta
rųjų? Ar žmogus dėl to praranda savo 
padėtį, savo atramą, savo vertės pažini
mą, savo garbę, jei jis jaučiasi pirmuoju 
tarp nesuskaitomų kūrinių, kurie kuo to
liau nuo jo šioje eilėje, tuo mažiau apdo
vanoti dvasinėmis galiomis. Ar jo gal
vojimui, jautimui, tikėjimui tas turi įta
kos, ar kaip nors kitaip dėl to nukenčia. 
Ar būtų malonu gyventi ir dirbti su pa
prastomis mašinomis, ar su dvasiniai ap
dovanotais kūriniais, iš kurių kiekvienas 
veikia tik sau atitinkamu būdu?”

Toliau tas pats stebėtojas sako: „Žin
duoliai turi galvojimo sugebėjimą, supra
timą, ir sielą, kas jiems priduoda tam 
tikrą, žinomą, būdą. Jie sugeba atskir
ti vieną dalyką nuo kito, jie turi laiko, 
vietos, spalvų ir garsų jutimus, jie pažįs
ta, priima įspūdžius, sprendžia ir daro 
išvadas; jie renka pergyvenimus ir suge
ba juos panaudoti; jie mato pavojų ir 
galvoja apie tai, kaip jo išvengti; jie ro
do simpatiją ir antipatiją, meilę kitai gi
minei ir vaikui, draugui ir geradariui, o 
neapykantą, priešui, padėką, ištikimybę, 
atidumą ir vikrumą, džiaugsmą ir skaus

mą, pyktį ir gerumą, vylių ir gudrumą, 
pagarbą ir domėjimąsi”.

Visomis šio mokslininko išvardintomis 
gyvulių dorybėmis tiesiog tikėti sunku. Ta
čiau reikia atsiminti, kad jis visą savo 
gyvenimą praleido, stebėdamas juos, bu
vo, tikra to žodžio prasme, gamtos ir gy
vulių draugas.

Ar gyvulys supranta žmogų? Čia 
nekeliamas klausimas, ar gyvulys supran
ta žmogaus kalbą. Gali atsitikti, kad 
naminiai gyvuliai supranta vieno kito 
atskiro žodžio reikšmę. Ar jie ir saki
nių prasmę supranta, mokslui dar atvi
ras klausimas. Gamtos draugui įdomu 
tai, ką gyvulys supranta iš žmogaus el
gesio su juo.

Bandų šunes supranta kerdžiaus jiems 
duodamus ženklus. Kartais šuo urzgia, 
jei jo ponas su svetimu žmogumi pik
tuoju kalba. Reiškia, gyvulys supranta 
pykčio ar džiaugsmo išraišką.

Kas iš mūsų nėra susigraudinęs, skai
tydamas Biliūno apysaką apie senąjį 
Brisiu, ar tą aprašymą, kur pirklys, pa
metęs pinigus, nužudė savo ištikimąjį 
palydovą, negalėdamas jo suprasti. Gal 
taip ir nebuvo, gal čia rašytojo pagra
žinta. Bet vis tik yra atsitikimų, kurie 
aiškiai parodo, kad gyvulys žmogų su
pranta. Pasistenkim tokius atsitikimus 
gyvenime pastebėti. Nenorėkit, kad jie 
būtų labai įspūdingi ar sensacingi; svar
bu, kad jie būtų tikri. Savo pastebėji
mus trumpai aprašyki ir prisiųskit Sk. 
Aidui. Įdomesnieji jų bus Įdėti Gamto- 
sakos skyriuje. P. B.
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*
Iš vakaro yra dvejopa nauda: auga 

draugovės iždas ir vaidintojai jaučia me
ninį pasitenkinimą. Matydamas kai ku
riuos neigiamus reiškinius, ryžtuosi čia 
juos iškelti, tačiau kartu duosiu ir pa
siūlymų. *

Pirmiausiai — pasirodymai turi būti 
gerai paruošti, kad tikrai paveiktų žiū
rovus. Mažą idėją,-mintį, reikia įstatyti į 
gerus rėmus. Jei papasakosite gerą sąmo
jį scenoje žodžiu, žiūrovai, gal būt, šyp
sosis. Bet jei suvaidinsite jį, turėsite 
daug didesnį pasisekimą.

BURTININKAS. Jis pasirodydamas 
pademonstruos paprastas, bet ne visiems 
žinomas chemines „paslaptis“. Priemo
nės: stiklinės ir menzūros, keli kubiniai 
centimetrai druskos rūgšties ir natriaus 
šarmo, keletas lašų phenolphtaleino. 
Antram eksperimentui reikės po mažą 
grūdelį įvairių spalvų anilinių dažų.

1) Phenolphtaleinas turi tokią savybę, 
kad susijungęs su rūgštimi yra visai be
spalvis, o su šarmu — tamsiai raudonas. 
Taigi, jo ir natrio šarmo pagalba vandenį 
galime paversti vynu. Darome taip: į I 
stiklinę įpilame vandens ir įlašiname phe
nolphtaleino, į II-ją, tuščią, porą lašų 
koncentruoto natrio šarmo, ko, žinoma, 
publika turi nepastebėti. Įpylus vandenį 
iš I stiklo į II, gausis vynas. Jei turėsime 
m stiklinę su keturiais lašais, taip pat 
koncentruotos druskos rūgšties, tai galė
sime vyną vėl atversti vandeniu.

Jei burtininkas visa tai atliks su ati
tinkamais gestais, mimika, tardamas iš
kilmingas užkeikimo formules, jei, be to, 
pritars fleita monotoniška rytų melodija, 
burtai padarys didelį įspūdį. Svarbu ir 
kaip bus apsirengęs burtininkas. Nors jo 
drabužiai bus tik popieriniai, bet kuo 
margesni, kuo fantastiškesni, tuo geriau.

2) Su spalvotais dažais daroma toks 
eksperimentas: reikia sustatyti ant stalo 
tiek stiklinių, kiek turima spalvų ir į 
kiekvieną atsargiai įberti po keletą anili
ne grūdelių. Ir to žiūrovai negalės pama
tyti, jei stiklinės bus gerai iššluostytos ir 
išdžiovintos. Pilant iš vieno ir to paties 
butelio vandenį į stiklines, kiekvienoje 
pasirodys skirtingos spalvos.

ŠARADOS. Manau, visi žinome, kas 
yra šarada. Reikia sugalvoti žodį, kurį 
nutarsime vaidinti, pvz., kaspinas. Jis 
sudėtas iš dviejų reikšmingų žodžių: 
kas+pinas. Kiekviena žodžio dalis bus 
atskira scena. Pabaigoje reikia suvaidinti 
ir visą žodį. Iš tų paveikslų žiūrovai turi 
atspėti užmintąjį žodį. Geriau tinka žo
džiai ištisiniai (ne sudėtiniai, kaip grėb
liakotis ir pan.), ir tokie, kuriuos pada
linus gausis visai aiškūs, nesutrumpinti, 
vardininko linksnio žodeliai, kaip, pvz.,

PASIRODYMAI
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllillllllllillllllt

kalvaratas: kalva + ratas. Atskira scena 
turi tęstis ilgiausiai 10 min., galima kal
bėti, šokti, daryti įvairius judesius, dai
nuoti, tik netarti paties žodžio.

Toks vaidinimas patinka ir žiūrovams, 
nes jame turi dalyvauti visi. Be to, šara
dai gerai pavaizduoti reikia daug vaidin
tojų, todėl visi vaidinančios skilties na
riai turi progų pasirodyti kelis kartus.

INDIJOS FAKIRAS. Pranešėjas (kon
feransje) pristato žiaurios išvaizdos žmo
gų, su dideliu turbanu ant galvos ir pa
reiškia, kad šis fakiras gali parodyti daug 
burtų. Kaip vieną pavyzdį, jisai apsiima, 
būdamas užrištame maiše, iškišti galvą, 
ranką, ir maišas nebus nei atrištas, nei 
praplautas. Paprašytas asmuo iš publikos 
pats užriša (galima ir užsiūti) maišą, ku
riame yra „fakiras“. Nuėjus jam nuo sce
nos, įtikinus publiką, kad niekas paša
linis nepadės magikui, suradus kokią prie
žastį, prigesinamos šviesos. Už kulisų pa
sigirsta žvangą daužomos skardos garsai, 
barbenimai, ir... publika pamato išlendant 
iš maišo galvą, rankas... Šviesos vėl už
sidega, kai fakiras būna atgal įtraukęs 
savo kūno dalis. Pašauktas asmuo iš žiū
rovų tarpo įsitikina, kad maišas visai ne
paliestas, sveikas. Išlindęs iš jo fakiras 
maloniai nusilenkia, užsideda turbaną, 
kurį prieš eksperimentą buvo palikęs ant 
stalo, ir dingsta už kulisų.

Ar iš tikro čia burtai? Ne! Šit kaip 
daroma: fakiras kišenėje ar už ančio turi 
kelis balionėlius, kurių lengva gauti žais
lų krautuvėse ar net gatvėse, tinkamai 
nudažytus ir suklijuotus, jei reikia (ran
kai), gerais guminiais klijais. Pasinaudo
damas pritemimu, jis atsargiai retos me
džiagos maiše peiliu ar pieštuku, atsargiai 
veikdamas, praskečia siūlus ir kiša, pūs
damas, balionėlį, kol gaunamas reikiamas 
efektas (įspūdis).

*
Neverskite mokytis, roles žodis žodin, 

nes tą padaryti niekada nepavyks, o sten
kitės improvizuoti, t. y., reikalaukite gerai 
žinoti veiksmą ir situacijas ir scenoje 
elgtis jose pagal savo išmonę. Tokiu būdu 
bus išvengta dirbtinumo, bet pasisekimas 
priklausys grynai nuo vaidintojų suge
bėjimo.

Vaidinimo meno mokytis patartina vi
siems skautams. Žiemą kaip - tik geriau
sios sąlygos. Nebūtina ruoštis kelias sa
vaites tik tam, kad vieną kartą metuose 
būtų pilna salė žmonių. Geriau dažniau 
suruošti vaidinimėlius, kad ir mažiau bus 
pelno, nes vaidinimas teikia džiaugsmą ne 
tik publikai, dar daugiau džiugina jis — 
pačius dalyvius. Kiekvienas berniukas 
mielai dalyvaus. Taigi, gerbiamasis-oji

#
skiltininke, atleisk truputį vadžias savo 
fantazijai, padirbėk su kantrybe su savo 
berniukais, ir sekančio pasirodymo pro
ga nustebinsi kitas skiltis ir draugininką, 
geriausiai pasirodydamas.

Nevenkime nė savo tarpe, kad ir drau
govių sueigų proga, pavaidinti ką nors. 
Tuo kelsime vaidintojų meninę nuovoką.

Dar pastabėlė: pas mus paplitęs pa
protys rengti „šeimyniškus“ arba savy
bės“, t. y. viešus vakarus, į kuriuos kvie
čiama norinti pasilinksminti publika. To
dėl vaidinimai turi būti jau aukštesnio ly
gio. Tačiau tą galima atsiekti tik ten, kur 
ir be didelės publikos (mokyklos ribose) 
bei vien savųjų tarpe mokama vaidini
muose rasti malonumą. Ne visai girtinai 
daro tie vienetai, kurie visą programą 
užima vien kviestųjų, žinomų publikai, 
profesionalų pagalba. Jei ne visai pasiti
kima savo jėgomis, jei artistai ir veltui 
sutinka dalyvauti, jei draugovė negali pa
ti sudaryti gero orkestro šokiams — ką 
padarysi, reikia taikytis prie svečių ir 
stengtis patenkinti jų reikalavimus, bet 
labai blogai, jei tada nuleidžiamos rankos 
ir vieneto veikla pasireiškia tik... pelno v 
skaičiavimu. Prie viso to galima būtų gra
žiai pritaikyti, įterpti savo dalykėlių, 
švelniai papropaguoti skautybės idėją, o 
tas, bent kiek meniškumo pridavus, žiū
rovų juk nebaidys! Tokių progų nepanau- 
dojimas — neleistinas apsileidimas!

Daugiau kitą kartą.
Karalius.

Kai žiemą medžių šakos pražysta.

U
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

Nusigandau, nes matau... daug 
skautukų neskaitančių „Sk. Aido“.

GERAS
— Juozuk, tavo rankovė praplyšusi
— Juozuk, tavo batai kiauri!
— Juozuk, žiūrėk, plunksna sulaužyta!
O jis tyliai sėdėdavo ir įkniaubęs vei

dą į rankas, nieko neatsakydavo į draugų 
pašaipas. Jo tėvas buvo darbininkas, to
dėl žiemai atėjus visai mažai uždirbdavo, 
nors turėjo išmaitint sergančią žmoną ir 
tris vaikus. Jų vyriausias, t. y., Juozukas, 
ateidavo į mokyklą apiplyšęs, išbalęs.

Kai mūsų mokykloje įsikūrė skautai ir 
susidarė net trys skiltys: žvirblių, žirgų 
ir juodvarnių, įsirašė ir Juozukas. Vieną 
dieną po pamokų grįždami namo, visi mo
kyklos berniukai nuėjo prie upės čiuožt. 
Juozukas buvo kartu su jais, bet ant le
do nėjo. Jo batai menki. Jeigu suplyš, 
kas pataisys? Niekas. Tėvas neturi pini
gų, o jis pats pataisyt nemoka. Ne, geriau 
pasižiūrės, kaip draugai čiuožia. Neat
sargus Balių Ignas čiuožė upės viduriu. 
Juozukas nusigando.

— Juk jis gali įkrist, — galvojo.
Staiga upės skardžiuose nuaidėjo iš

gąstingas klyksmas:

Musų šalyje
Mūsų šalyje, dobilo žemėj, 
Kryžiai pasvirę praeitį mena. 
Tartum sakyte sako praeiviui: 
„Guodžiau ne kartą knygnešį seną".

Mūsų šalyje vien tik gražiausia: 
Spinduliai saulės nardo rasoje, 
Nuo ankstaus ryto, lig vakarėlio 
Žvangina dalgį brolis lankoje.

Mūsų šalyje žieduose laimė
Ir žalios girios vakarais snaudžia;
Mūsų šalyje sesės darbščiosios 
Iš gelsvo lino drobeles audžia.

Simas Luote.

DARBAS .
— Gel... gelbėkit!
Ignas įlūžęs skendo. Veltui jo rankos 

kabinėjosi už aštrių ledo briaunų. Persi
gandę vaikai išlakstė. Liko tik suakmenė
jęs iš išgąsčio Juozukas. Ausyse jam su
skambo skiltininko žodžiai:

— Skautas yra pavyzdys kitiems. 
Skautas padeda savo artimui!

Nė nejuto, kaip paleido iš rankų kny
gas, kaip nušliaužė ledu prie skęstančio 
ir ištraukė jį ant ledo. Įtempęs visas sa
vo jėgas, užnešė netekusį sąmonės drau
gą ant kranto. Paskui, kai pamatė atsku
bančius, vaikų pakviestus, žmones, pra
dėjo jiems mosuot kepure. Atskubėję 
žmonės, nunešė Igną į namus. Juozukas 
ramiai susirankiojo knygas ir nuėjo na
mo.

Rytojaus dieną, per draugovės sueigą, 
draugininkas prabilo į skautus:

— Skautai! Skautas yra pavyzdys ki
tiems ir padeda savo artimui nelaimėje. 
Štai jums pavyzdys skautas Jonikas Juo
zas. Jis padarė didvyrišką darbą, išgel
bėdamas skęstantį savo draugą. Taigi, —

Kai ateina naktis ir mėnulio pilnatis iš 
užgirio lenda, tuomet drąsūs vilkai dai
rosi, kur miega kaimai ir ten per gilų 

sniegą brenda.

baigė jis, — aš Joniką Juozą skiriu žvirb
lių skilties skiltininku. Iš skautų drau
govės iždo skiriu jo tėvams penkiasdešimt 
litų pašalpos!

Juozukas tik pakėlė ašarotas akis į mo
kytoj o-draugininko veidą. Daugiau jis 
nieko nepratarė.

Edvardas Č.
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Šaukšto pastabos
— Abudu mudu neprasti, kleviniai. 

Kas nutiko su mano draugu, nežinau. Nuo 
to laiko, kai nuo klevo kamieno nupiovę 
šaką, perpiovė ją i du gabalu, iš kurių 
vieno padarė mane, o iš kito — mano 
draugą, aš jo daugiau ir nemačiau. Ži
nau, kad mano draugas buvo pavadintas 
kitu vardu, ne šaukštu ir buvo daug di
desnis. Girdėjau arbatinį šaukštelį kal
bant, kad jis pakliuvęs virėjai košei ka
binti ir sriubai puode maišyti. Virėja jį 
vadinanti samčiu. Bet ar tai tiesa, tvir
tinti negaliu, nes ką ten tas mažasis šaukš
telis žino. Pats atkeliavęs iš kažin kurio 
pasaulio krašto, juk negali mūsų reikalų 
suprasti.

Atsimenu tuos praeitus laikus, kada 
dar klevo šaka buvau. Tai buvo gražūs 
laikai... Bet kas praėjo, nebegrįš. Buvo 
daug džiaugsmo, būdavo ir baimės.

Baisios būdavo žiemos, bet pavasariai 
dar baisesni. Ir negailestingi tie žmonės! 
Kiekvieną pavasari klevo kamiene pada
rydavo naują žaizdą, iš kurios daug me
džio kraujo ištekėdavo. Mažiau gauda
mos maisto, ir mes, šakos, labai lėtai au
gome. O žmonės gardžiuodamiesi ir čep
sėdami lūpomis tą medžio kraują gėrė. 
Juk tai baisu! — kalbėjo šaukštas.

— Bet jau visa tai nugrimzdo pra
eityje.

Džiaugsmo ir laimės daugiausia tek
davo patirti vasaromis, kai šiltais vaka
rais klevo šakomis ropodavo zvimbdami 
kietasparniai vabalai, kai rytais, tik sau
lei patekėjus, jo lapai pasipuošdavo di
džiuliais, vaivorykštės spalvomis pasida
binusiais, rasos karoliais, kurie paskui 
vienas po kito nykdavo, virsdami mažy
čiais, vos matomais, rūko debesėliais ir 
pasikėlę virš medžių, nuplaukdavo į erd
vės platybę, kad per dieną privargę, va
kare vėl grįžtų ant lapų nakties poilsio...

Dabar aš gyvenu drauge su žmonėmis, 
tarp kitų kelių šaukštų. Mano šeiminin
kas — geras berniukas. Jis moka su ma
nim apsieiti, žino, kaip mane vartoti. Už 
tat nesididžiuodamas galiu sakyti, kad iš 
visų šaukštų geriausiai atrodau aš.

Kad kiti šaukštai blogai atrodo, to 
priežastimi yra netinkamas, nemokamas 
jų vartojimas. Juk negali gražiai atrodyti 
tas šaukštas, kurio šeimininkas sriubą, 
kaip ir košę, per galą srebia, o iš dubens 
visuomet su kairiuoju šaukšto galvos šo
nu į save vis semia. Nudilusiu prieša
kiu šaukštas, atrodo taip pat negražiai, 
kaip ir žmogus be priešakinių dantų. Net 

nematęs gali pasakyti, kad tokio šaukšto 
šeimininkas, prie stalo nemoka tinkamai 
elgtis, nemoka valgyti, kaip dera išauk
lėtam žmogui.

Mano šeimininkas sriubą srebia tik 
per kairįjį šaukšto šoną, semia dešiniuo
ju šonu ir tik nuo savęs, o kietus valgius 
valgo per galą šaukšto. Už tat mano šo
nai ir galas vienodai dylame ir aš nenu
stoju grožio, o šeimininkui mano dėl mo
kėjimo elgtis prie stalo ir dėl valgymo, 
niekas negali prikišti. Bet mano šeimi
ninkas yra skautas, — baigė šaukštas sa
vo pastabas apie valgymą.

VI. Š-s.

Turiu truputi aš pamąstyti, kai „Sk. 
Aidui“ noriu rašyti.

Kad stiklinės netrūktų
Stikliniai indai yra labai jautrūs tem

peratūros pasikeitimams. Šeimininkės 
daug nuostolių turi dėl dažnai dūžtančių 
stiklinių. Skautams pravartu žinoti, kad 
galėtų savo motutėms bei sesutėms pa
tarti, kas reiktų daryti, kad stiklinės ne 
taip greit trūktų.

Žinoma yra, kad stiklinės trūksta ypač 
tuomet, kai iš jos išpylus šaltą vandenį, 
tuoj pilamas karštas ir priešingai. Sako
ma, kad pilant į šaltą stiklinę karštą van
denį, reikia į stiklinę įdėti arbatinį šaukš
telį, kuris sugeriąs dalį šilimos ir apsau
gąs stiklinę nuo trūkimo. Tačiau šis pa
tarimas ne visuomet patikimas.

Kad stiklinės tikrai būtų atsparios 
temperatūros pasikeitimams ir netrūki
nėtų, reikia padaryti taip:

Kai nupirksite naujų stiklinių, nevar
tokite jų tuojau, o padarykite šitaip: į 
puodą pripilkite šalto vandens, sudėkite 
naująsias stiklines ir užkaiskite ant ug
nies. Puodas reikia uždengti. Kai van
duo užvirs, pavirinti stiklines 20—30 mi
nučių. Paskui nukelti puodą nuo ugnies 
ir palikti jame stiklinės tol, kol vanduo 
visai atauš. Tuomet jau galima stiklinės 
išimti ir vartoti. Taip padarius, stiklinės 
bus atsparios temperatūros pasikeiti
mams, netrūkinės. Vilkiukas.

APIE SUŠĄLUSĮ ŽVIRBLĮ.
Prikrito balto sniego, 
Lengvučio balto pūko.
Nebus daugiau jau niekad 
Pravertos tavo lūpos.

O akys kažkaip blizga... 
Plunksnelės pasišiaušę, 
Ant jų sniegulės tviska.' 
Ir kūnas toks ataušęs...

Baltai apklojo tave
Lengvutis žiemos šydas...
Paskui gi žmonės šlavė, 
Purvais sumaišė lyjant...

Vyr. skilt. L. V aini k o ni s.

Saugokimės nušalimo
* Kai ateina žiema, ne vienam tenka 
kartais gerokai pašalti. Ypač pavojinga, 
jei kuri kūno dalis nušąla. Jei pasitaiko 
kam nušalti kojos, rankų pirštai ar au
sys, tai po to tos vietos esti visuomet la
bai jautrios. Tos vietos paskui, kai tik 
kiek šalta, ima tinti ir labai niežti.

Žmonėms, ypač skautėms, kurioms 
betriūsiant virtuvėje, dažnai tenka šla
piomis ar drėgnomis rankomis išeiti į šal
tas priemenes ar lauką, suplyšinėja ran
kų oda. Sakoma, rankos suskirdo. Jei 
nekreipti dėmesio, tai rankų oda taip su
plyšta, kad net kraujas pasirodo. Tokiais 
atvejais rankų odą reikia vakare, einant 
gulti, įtrinti gliceriną. Jei neturima gli- 
cerinos, tai nors ištepti saldžia grietine, 
arba išmuilinus rankas, palikti jas nenu
plovus per naktį.

Jei vieno karto neužtektų, tai reikia 
pakartoti ir oda sugys.

Kartais pasitaiko, kad žiemą, eidamas 
lauku, žmogus nušąla galūnes ar ausis bei 
nosį. Tuomet negalima bėgti tuoj į šiltą 
trobą, o reikia lauke tas vietas trinti snie
gu, kol atsileis ir tik po to eiti į šilimą. 
Jei nušalusiose vietose pasirodytų pūslės, 
reikia tuomet jau būtinai kreiptis į gy
dytoją. 5.

JAUNESNIŲJŲ SK. SKYRELIO RE
DAKTORIAUS KAMPUTIS.

N. Jonui. „Vėlinių vakarą“ nespaus
dinsiu, nes jau neaktualu. Parašykite ką 
nors iš skautų gyvenimo.

J. Masiuliui. Pabandykite ką nors pro
za parašyti. Manau, pavyks geriau nei 
eilėraščiai. Lauksiu.

B. Venslauskui „Spalių 11-os“ ne
spausdinsiu, nes sakiniai be jokio ryšio ir 
nuolat kartojasi. Vis tas pats ir apie tą 
patį.

Tiesius brūkšnius brėžt jau moku, Bet pavargsiu, padirbėsiu,
nors paišyti ir sunkoka. o paisyt tikrai mokėsiu.

• 46 •

22



' A
A-

.; ■■
 

...
..

■—
■*

■

ir mėtys žaibus,

dangūs paleidę.

sargyboj reikėtų,

laukuose . pasklis.

aplinkui paleis,

laukuose žydės.

Drqsus vyras, kuris buvo ir bailys

E. Gineikaitė.

4

Vieną dieną, būdamas šventyklo- 
pastebėjo, kad deivės statula pa- 
labai gražia aukso tunika. Jis nu- 
ją ir vietoj to uždėjo vilnonius

lai- 
gre-

apie 
kitus žmones, galvotų, kaip jiems padėti. 
Žmonės ji mylėtų; jam nereikėtų rūpintis 
savo saugumu.

Išvertė

l • 47 •

Mūsų brangiai tikrajai narei
sktn. DANUTEI JANUŠKYTEI - NAVIKIENEI 

mirus, vyrui ir giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą
V. D. U. Studenčių Skaučių Draugovė.

Filisteriui skautininkui
mjr. JUOZUI NAVIKUI 

skaudaus liūdesio valandoje, jo mylimai žmonai mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Stud. sk. Korp! „Vytis“ ir filisterių dr-vė.

Savo • Broliams
senj. JANUŠKIUI VYTAUTUI, 

liūdinčiam savo seselės, ir
senj. PETRAUSKUI VIKTORUI, 

liūdinčiam savo tėvelio, nuoširdžiai užjaučia
Stud, skaut. „Vyčio“ korp!

Brangiam mūsų draugininkui

sklt. A. DUBAUSKUI, 
mirus jo sesutei Danutei, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Ar jūs esate girdėję apie Dionyzijų? 
Jis gyveno apie 350 m. prieš Kristų; 

jis Sicilijos karalius Syrakūzų mieste. 
Dionyzijus buvo nuostabus asmuo; sykiu 
jis buvo ir drąsuolis ir bailys. Surinkęs 
didžiulę 80.000 vyrų armiją, narsiai puo
lė kelis kaimyninius kraštus ir tūkstan
čius žmonių paėmė į nelaisvę. Belaisviams 
Įsakė statyti aplink Syrakūzą didžiules 
fortifikacijas; kai kurios iš jų dar stovi 
ir dabar. Kad fortų statybai gavus ak
mens, Dionyzijus liepė jiems kasti dide
lius urvus; tie urvai turėjo būti kasami 
tokiu būdu, kad iš šonų susidarytų sta
čios uolos. Tuo būdu susidarė aplink be
laisvius urvas, iš kurio buvo tik vienas 
išėjimas. Jis ėjo per gerai saugomas olas, 

,. kuriose blogam orui esant belaisviai ga
lėjo pasislėpti. Viena tų olų buvo milži- 

i niškos arklio ausies formos. Aukštai prie 
jos galo buvo nedidelė anga, vedanti į orą. 

- Pavyzdžiui, jei jūs stovėsite prie olos 
Įėjimo ir pašnibždom kalbėsit, tai aidas 
atsimuš visiškai garsiai; taip pat, jei jūs 
plėšysit gabaliuką popieriaus, tai girdėsis 
oloje kaip ir braškesys. Taigi, kiekvienas 
mažiausias garsas girdėjosi oloje visiškai 
aiškiai.

Dionyzijus visuomet bijojo, kad žmo
nės rengiasi jį nužudyti. Jis eidavo prie 
olos ir klausydavosi, apie ką kalba be
laisviai.

' Jis apstatė savo namus sargybomis ir 
visuomet po savo drabužiais nešiojo gin
klus.

.< Jis neleisdavo -kirpėjui skusti savęs. 

Padėkime iš
laisvinto Vil
niaus krašto 

broliams ir 
sesėms.

nes bijojo, kad kirpėjas neperpiautų jam 
gerklės. Jo dukterys turėdavo jam barz
dą nusvilinti su Įkaitintais riešuto keva
lais. Dionyzijus žinojo, kad visi jo neap
kenčia.
je, jis 
puošta 
traukė 
drabužius.

Kai kas nors jam prikišdavo, kad taip 
daryti netinka, jis sakydavo, kad žiemą 
su vilnoniais drabužiais yra šilčiau, o va
sarą vėsiau. Žinoma, auksinius drabužius 
jis pasisavino. Kartą jis pasikvietė pas sa
ve draugą Damoklą. Damoklas jį sveiki
no, kad jis esąs galingas, gyvenąs didelėj 
prabangoj. Dionyzijus tada atsakė: „Pa
žiūrėk čia“. Damoklas pamatė virš Dio- 
nyzijaus galvos ant plauko kabantį kar
dą; jei tik jo ašmenys perkirstų plauką, 
kardas nukristų ir Dionyzijų nužudytų.

—- „Štai kaip aš gyvenu. Yra dauge
lis dalykų, kuriais, atrodo, aš džiaugiuosi, 
tačiau visados virš mano galvos yra pa
vojus. Aš galiu būti nužudytas“, — pasa
kė Dionyzijus.

Taigi, matote, vietoj to, kad būti 
mirigu, jis visados galvoja apie jam 
sianti pavojų.

Jei jis būtų skautas, jis galvotų

IX kun. Strazdelio dr-vė.

Buv. D. L. K. Mindaugo sk. dr-vės draugininkui 
VYTAUTUI SLABŠINSKUI 

liūdesio valandoje, jo tėveliui mirus, užuojautą' 
reiškia . .

D. L. K. Mindaugo sk. dr-vės 
draugininkas ir skautai.

Panevėžio sk. vyč. LINDĖS-DOBILO būrelio 
sklt. VYTAUTUI SLABŠINSKUI 

liūdesio valandą, jo Tėveliui mirus, skautišką 
užuojautą reiškia

Būrelio vadas ir skautai.

Kai audros ištiks
Tu, broli, budėk!
Kai bus vandenis
Budėk tu vistiekl.

Nors tau žūti
Garbė bus! Budėk!

pasaulis tau kietas.Nežiūrėk, kad
Budėk ir tiek!

Kai rudenio lapai
Budėk ir tada.
Kai žiema snaiges
Budėk su cnedra.

Kai pavasaris
Ir tuomet budėk:
Kai rugiagėlės bus melsvos, nuliūdę, 
Budėk! Laimės siek!

Nors siaus perkūnai melsvame danguje.
Budėk tu drąsiai.
O kai tamsios naktys bus tau užėję, 
Žinok ■ skautas esi!

ANT. KAŠUBA.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SKD.TININKĖS IR SKILTIN1NKAI 
DĖMESIO!

SKAUTIŠKŲ REIKMENIŲ TIEKIMO
SKYRIUJE JAU VĖL GALITE GAUTI

SKILTIES KNYGELIŲ.
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sAi jcs KNvees
Bern. Brazdžionis. KUNIGAIKŠČIŲ 

MIESTAS. Poema ir eilėraščiai. Sakalo 
leid. 128 psl. Lt 4,—.

Stasys Santvaras. GIESMĖS APIE 
SAULĘ IR SIELĄ. Trečioji lyrikos knyga. 
Sakalo leid. 110 psl. Lt 3,—.

Juozas Paukštelis. KAIMYNAI. Ro
manas. Sakalo leid. 238 psl. Lt 3,—.

Nelė Mazalaitė. PAJŪRIO MOTERYS. 
Novelės. Viršelį piešė dail. A. Šepetys. Sa
kalo leid. 180 psl. Lt 2,50.

Victor Hugo. DEVYNIASDEŠIMT 
TRETIEJI METAL Romanas. I d. Vertė 
K. Jakubėnas. Sakalo leid. Klasikų biblio
tekos Nr. 8. 272 psl. Lt 3,—. įrištas dro
belės virš. Lt 4,50.

Victor Hugo. DEVYNIASDEŠIMT 
TRETIEJI MET AL Romanas. II d. Vertė 
K. Jakubėnas. Komentarus paruošė J. 
Kruminas. Sakalo leid. Klasikų bibliote
kos Nr. 9. 312 psl. Lt 3,—. Įrišt. Lt 4,50.

M. Vaitkus. AUŠTANT. Romanas. I da
lis. Viršelis dail. V. Jomanto. Sakalo leid. 
220 psl. Lt 2,50.

M. Vaitkus. AUŠTANT. Romanas. II 
dalis. Sakalo leid. 270 psl. Lt 2,50. Tinka 
ir mokyklinio amžiaus vaikams. (Šviet. 
Min. aprobuotas).

Kazys Janonis (Jankauskas). JUODO
JO MILŽINO ŽMONĖS. Apysaka jauni
mui. Iliustravo dail. P. Rauduvė. Sakalo 
leid. 128 psl. Lt 2,50.

Danutė Čiurlionytė. KALĖDŲ SENE
LIŲ ŠALIS. Pasaka. Spalvotas iliustraci
jas piešė D. Tarabildaitė-Tarabildienė. Sa
kalo leid. Spindulio ofseto spauda. Lt 3,—.

Vytė Nemunėlis, PURIENOS. Eilėraš
čiai mažiems. Iliustravo dail. V. S. Stan- 
čikaitė. Sakalo leid. 64 psl. Lt 2,50.

Vytė Nemunėlis. MEŠKIUKAS RUD- 
NOSIUKAS. Eiliuota pasaka mažiems 
skaitytojams. Spalvotos ofsetu spaustos 
iliustracijos. Sakalo leid. Lt 1,50.

K. Jakubėnas. BUS PAVASARĖLIS. 
Eilėraščiai mažiems. Iliustravo dail. I. 
Trečiokaitė. Sakalo leid. 64 psl. Lt 2,—.

Esmaičio SAKALĖLIO antrųjų knygų 
pradžios mokyklai lietuvių ir lenkų kal
bų ŽODYNĖLIS. Sudarė M. Lukšienė. 
Spaudos Fondo leid. Lt 1,—.

Petras Cvirka. BUVO SENELIS IR 
SENUTĖ. Pasakos liaudies pasakų moty
vais. Spalvotos ir nespalvotos iliustracijos 
ir viršelis dail. V. S. Stančikaitės. Spau
dos Fondo leid. 100 psl. Lt 2,—.
ŠV. KAZIMIERO DR-JOS LEIDINIAI.

P. Vaičiūnas. VARPŲ GIESMĖ. 4 
veiksmų drama. Iliustruotas nuotraukomis 
iš Šiaulių Vr Teatro premjeros. 169 psl. 
Kaina Lt 3,—.

A. V. Sukausimi. KALĖDŲ EGLUTĖS. 
Vadovėlis eglutės šventėms rengti. Kalė
dų šventėms pritaikytų eilėraščių ir dai
nelių rinkinys, paįvairintas žaidimais ir 
kt. pramogomis. Prie dainų ir giesmių pri
dėtos gaidos, o žaidimai paaiškinti brėži
niais. Iliustruota pavyzdžiais papuošalų,

• ,Svajūnui”. Sk. Aidą siuntinėsime.
• „Buvusiai”. T. aprašai XII. 3 d. įvy
kusią 5-ių metų sukakčių proga tunto 
sueigą. Bet nėra parašyta, kokio tunto 
sukaktys buvo.
• Sk. Aido 1 nr. bendradarbiavo: psktn. 
P. Balčiūnas, sk. vyt. V. Balčiūnas, K. 
Bytautas, K. Bradūnas, psktn. Ir. Frid- 
manaitė, M. Grigonis, std. sk. G. J užke
rtas, St. Kasnickas, S. Luote, dail. B. 
Macutkevičius, J. Miežlaiškis, Vikt. Mi
liūnas, psklt. V. Naruševičiūtė, Papečky- 
tė, Z. Paulauskas, S. Pranckūnas, J. V. 
Rauba, psktn. O. Saulaitienė, An. Stri- 
kulytė, sklt. J. Šimkevičius, mok. T. &u- 
ravinas, Z. Vegertas, sk. vyt. K. Vilsonas 
ir kt.

kurie labai lengvai gali būti pasigaminami 
namuose. 109 psl. Kaina Lt 2,50.

V. Kumpikevičiūtė. VASARA LAU
KUOS. Pirmas eilėraščių rinkinys. Rinki
nį iliustravo ir viršelį piešė dail. R. Kal
pokas. 56 psl. Kaina Lt 2,—.

H Jau laikas ruošti dainų repertu- § 
| arą MOTINOS DIENAI. Kiek- | 
g vienai draugovei būtina įsigyti § 
== Aug. Viliūno dvibalses daineles == = S '

„BRANGIAJAI MAMYTEI”, | 
= kur rasite 3 daineles, skirtas s ' 
| MOTINOS DIENAI. j

Kaina 60 et. Reikalaukite s 
|Į „Spaudos Fonde”, arba iš auto- § 
g rialus (Kėdainiai, Kalnaberžės § 
§ dv.). Persiuntimo išlaidoms pa- =Ę 
= dengti prie bendros sumos pridė- § 
= kite 10 et. =§
= =

• „Marg. Vėžliui”. Dėkojam už laišką. 
Medžiagą; kurios dabar neperžiūrėjai, gal 
patikrinsi kitą kartą. Brėžinius geriau 
palikti originalius, jei galima. Linoleume 
[ilgiau. Idel. straipsnių labai pageidau
jama. .^Kanados Bilį”* skaitome. Lau
kiame kitų rankraščių.
• Br. A. Bergui. Knygutes T. būsi jau
gavęs. 1940 m. Sk. Aido kalendorius — 
Sk. Aido priedas, leidžiamas mažesnio 
formato, kad tiktų įsidėti kišenėn; sten
giamasi, kad būtų taip pat įdomus. S. A. 
viršelių konkurso skelbti dabar nenuma- 
tome. I
• „Marelai”. Kronikos žinučių pagei
daujama. Visas Sk. A. perspausdinti bū
tų per daug. Parinkite įdomesnes.

Nuo 1937 m. lapkričio 15 <L pradėjo eiti dvisavaitinis 
viso pasaulio lietuviams skiriamas laikraštis
P ASAULIO LIETUVIS
PASAULIO LIETUVIS yra jau ketvirti metai Pasaulio 

Lietuvių Sąjungos organas.
PASAULIO LIETUVI redaguoja Redakcinė komisija, 

kurios pirmininkas R. Skipitis, o 
nariai dr. J. Leimonas ir red. J. 
Kalnėnas.

PASAULIO LIETUVIS gvildena klausimus, susijusius su 
lietuviais, išsiblaškiusiais po visą 
pasaulį ir stengiasi juos jungti ir 
palaikyti jų širdyse lietuviškąją 
dvasią.

PASAULIO LIETUVIS plačiai informuoja apie viso pa
saulio lietuvių gyvenimą ir jų 
vargus.

PASAULIO LIETUVIS yra gausiai iliustruojamas vaiz
dais iš viso pasaulio lietuvių gy
venimo.

PASAULIO LIETUVI skaito ir remia visi pasaulio lie
tuviai, Lietuvoje ir už jos sienų.

PASAULIO LIETUVIO prenumeratas kaina: Lietuvoje 
metams Lt 6,—; pusei metų
Lt 3,50. Užsieniuose 2,— doleriai

PASAULIO LIETUVIO adresas: Kaunas, Nepriklausomy
bės aikštė Nr. 3. Lietuva (Lithua
nia). Telet 2 47 69. ? j
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